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ভাষায় জীবহগতে মানুষের নিশেষ অধিকার। ইহাদ্বারাই মানুষ 

মনধাপণ রক্ষা করিতেছে । ঘথাতন্ব ইহার বিষয় জানা, আমদের 
একান্ত ও সর্বোপরি কর্তব্য, কোন বদ্ধিমানই ইভা অঙ্বীকার করিতে 

পারেন না। | 
কিন্য হায়! এই মহান বিজ্ঞানের বিষয় অধুন। ছ্গতে আলোটিন। 

পড় দেখিতে পাওয়া ঘাঁয় না। বরং ইভা মানুষের সাগ্যাভীত, পশ্চিমী 

চাষানিজ্ঞান ইহাই বলিয়া ক্গান্থ হইয়াছে । কাছেই পাশ্চাহা জ্ঞানাদশ 

বখালী আমরাও 'এবিষয় লইয়া! বুথ! মার সময় নট করিতে ইচ্ছক নভি। 

গচ্ডালিককুশলতা আমাদের চির প্রবল থাকায় জাতীয় সম্মান 

& স্বাধীন চিন্তা ধেন একেবানে লগ ইইয়া গিয়াছে । এষ দৌর্বালা 

গাজকাল বিচারশীল ৪ বিদোংসালীদিগেরে জদর হইতে অপমাবিত 

হইতে আরম ভঈয়াছে | ই] মাণনী উন্নতির শেষ্ট মাঙ্গলা | এই উচ্য 

এসময় ডানা ৪ দ্ানভক সধন্ধে মআালোচনা করিয়া গিজ্ঞাসা উৎপর 

করিয়া দেওয়াই এই পৃস্তিকার প্রধান উদ্দেছি। ভবন! আছে দেশবাসা 

ইহ] মগ্রান্ত করিবেন না। ৃ 

কুষ্্যের উদয়ে যেমন আন্ধকার ন?ঃ হইয়া দ্বগছের ভাঁবং নস 

দৃষ্টিগোচর ভয়, মেইরূপ ভাঁষা ও জ্ঞানের মাদিকারণ ও ইচিছাস 
জানিতে পারিলে অন্ধ পরম্পরা নষ্ট ভইরা! পুর্বকালেব শ্ঠায় সন্ঠাবিষ্ঠায় 

ভরত ৫ রুমে ভগন আবার উচ্চাদিত হইবে সন্দেহ নাই । 

গান্দুল। 

৬ বাতোন্দ নাথ দেশ 

বৈশাখ, সংবশ ১৯৬৯। ৃ জেন নাথ দেবশর্মণ। 
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প্রার্থন। | 

যাঁং মেধাং দেবগণ।ঃ পিতরশ্চোপাসতে | 

তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ 

হে সর্বজ্ঞাগ্নে পরমাত্মন ! ব্রন্ধ!। হইতে জৈমিনী খষি 
পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জ্ঞান-জগতে শীর্ষস্থান অধি- 

কার তথা ব্যাকরণ উপনিষদ, দর্শনাদি সত্য গ্রন্থসকল রচনা এবং 

যে কর্টের অনুষ্ঠানদ্ারা পৃথিবীর তাবং রাজ্যের উপর আধরিপত্য- 
বিস্তার তথ! অদুৎ অদ্ভুৎ কলা যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারগ হইয়া 
ছিলেন। এবং যেজ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের অনুশীলন ও অনুষ্ঠান 

দ্বারা এ পৃথিবীতে তথা পরলোকে যশ্পরোনাস্তি আনন্দ ভোগ 
করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন এবং যাহার অভাবে আমরা আজ 

মুখ ও অকর্মমণ্-পরপ্রত্যাশী । হে ভগবন্ ! উক্ত বিজ্ঞান ও 



২ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

ষথার্থ ধারণাবত্তী বুদ্ধির সহিত এই ঘোর সময়ে কৃপাপূর্ন্বক 

আমাকে ও মামার দেশবাসীকে মেধাবী করুন। হে সর্ববসৌক্ষ 

প্রদেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া! স্বীকার করুন যাহাতে 

আমার ও আমার দেশবাসীর জড়তা দুর হইয়! যায় 11! 

য আত্মদা বলদ! যস্য বিশ্বহউপাসতে প্রশিষং যস্য দেবা? | 
যস্তচ্ছায়াহম্বৃতং যন্ মৃত্যুঃ কন্মৈ দেবাঁয় হবিষা বিধেম ॥ 

যিনি কৃপা করিয়া জীবকে শাক্সবিজ্ঞান দান করেন। যিনি 

শরীর ইন্দ্রিয় ও মানস বিজ্ঞান বল প্রদাতা | বাহার বেদোক্ত 

অনুশাসন সকল শিষ্ট মনুষ্য অতান্ত মান্যের সহিত স্বাকার 

করেন এবং সমস্থ বিদ্বানগণ ধাহার উপাসনা করিয়। থাকেন। 

ধাহার আশ্রয় অমুত স্বরূপ এবং যাহার আজ্ঞাভঙ্গ মৃত্যুতুলা । 

সত্য প্রেম ও ভক্তিরূপ সামগ্রী দ্বারা, সেই স্খস্বরূপ সকল 

প্রজার প্রতি স্তুতি যোগ্য পরমাস্মাকে নিত্য ভজন! করি । 



প্রথমানুক্রমঃ। ৩ 

প্রথমান্থক্রমঃ। 

আসিয়ার কোনও এক স্থান হইতে পৃথিবীর চারিদিত৯ বদ- 
বাসের পুর্ণ্বে, সকল মনুষ্যেরই এক ভাষ! ছিল, ভাষাবিজ্ঞানবিদ 

পশ্চিমী পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার না করিয়! থাকিতে পাবেন নাই। 

অসাধারণ অনুসন্ধিৎস্থ পণ্ডিত লিবনেজ (1,910706% ) 

এবিষয়ু লইয়া! বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা! করিয়। শেষে এই 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে মানুষের প্রথম এক ভাষা ছিল 

ও মনুষাগণ প্রথম, পুর্ব হইতে পশ্চিমে শাসিয়। বাস 

করিয়াছেন। মোক্ষমূলার ও অন্যান্য পশ্চিমী বিদ্বানদিগের 

মতেও প্রথম জগতে একভাষা ও মনুষ্যগণের আদি হি 

আসিয়ার কোনও স্থানে হইয়াছিল। 

কেমন করিয়! আমরা প্রথম ভাষা প্রাপ্ত হহলাম পাশ্চত্য 

জগতে সম্প্রতি এ বিষয় লইয়া গনেক আন্দোলন হইয়! গিয়াছে, 

কিন্তু মকলেই দৌদল্যমান, নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন 
নাই। বলিবে কেমন করিয়া ? যতদিন না আদি নিদ্বানদিগের 

বাসভূমি ভারতের সাহাবা লইবে, ততদিন এ গুড় এতিহাপিক ও 
দার্শনিক তব কখনই জান! সম্ভবপর নহে। কারণ “ইহা নিশ্চিৎ 

যে যত বিদ্য। পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে তৎসমস্তই অর্যযাবন্ত 
দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছে ।” 

মোক্ষমূলার বলিয়াছেন ইহা জানা মানুষের সাধ্যাতীত 1 
০ আকা কপি বে 

« এনে 01781 1578598ও জা5 100806 ০০1৫ 18171810 &  প্রাতধ 

105501 83 6৮1 5. 1, 



৪ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

ডাধিণ, হম্কলে, বিজবিড আদি বড় বড় পশ্চিমী বিদ্বানগণ বিশেষ 

শ্রম করিয়া দেখাইতে চেষ্ট|! করিয়াছেন যে ক্রমশঃ ধ্বন্যাত্বীক 

শব ও পশুদিগের রব হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়। ভাষার 

উৎপত্তি হইয়াছে। 

লোক, এডামস্মিথ, ডিউগল্ড উয়ার্ট আদি পণ্ডিতগণের 
মতে প্রথম মমুষ্গণ অনেকদিন ধরিয়া বোবা ছিল । সঙ্কে 

ও জবিক্ষেপ দ্বারা মনেভাব প্রকাশ করিত, পরে ক্রমশ: 

ভাষ| রচন! করিয়াছে। 

কেহ কেহ আধার বলেন প্রথম মানুষের মনে যখন চিন্তার 

উদয় হয়, তখন তাহার ফলে শরীরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ও 

তদ্বার। শব উৎপাদিত হয়। সেই চিন্তা ও অপরকে 

জানাইসার জন্য স্বাভাবিক ব্যগ্রতাঃ ক্রমশঃ অস্ফুট পরে পরিস্ফুট 
ভাষ৷ সৃষ্টি করিয়াছে। 

ভাষ! ভিন্ন চিন্ত। কেমন করিয়। করিবে? মোক্ষমূলার 
বলিয়াছেন প্রথমে ভাষা! ব্যতীত তাহার কেমনে পরস্পর 

পরস্পরের ভিহর একমত হইয়া ভাষা নিন্মীণে কৃতকার্ধয 

হইয়াহিলেন ঠিনি তাহা বুঝিতে সক্ষম নহেন। যথার্থই ইহা 
আমাদের জ্ঞানের ও স্বভাবের বহিভূতি। 

সেমেটিকাস্ (1380)1019610)08 ) সবাবিয়ান (990181) 

২য় ফ্রেঁডারিক (8':906710 []).ও স্বটলগডের ৪র্থ জেমস্ আদি 

(8163 | ডু) পশ্চিমী রাজগণ মানুষ কোথা হইতে ভাষ! প্রাপ্ত 

হইল জানিবার জন্য সদ্যজাত শিশুদিগকে কোনও নিজ্জন স্থানে 



প্রথমানুত্রমঃ | ৫ 

আবদ্ধ রাখিয়া এবং তাহাদিগের সহিত কোনও প্রকারের বার্তা- 

লাপ না করিতে দিয়৷ পরীক্ষা! করিয়! দেখিয়াছিলেন যে তাহার! 

কোনও প্রকারের ভাষা রচন|! অথবা! ইঙ্গিত ইসরা দ্বারাও 

পরম্পর পরস্পরের ভিতর ভাব প্রকাশ করিতে পারে 

নাই। 

বাদমাহ আকবর ১৫৮০ খঃ ৩০ জন শিশুকে একত্রে 
উপরোন্ত প্রক্কারে আবদ্ধ রাখিয়া তিন চারি বগুমর পরে 

দেখিয়াছিলেন তাহাদ্দের মধ্যে সকলেই যাহারা বাঁচিয়ছিল 

বোৌবার মত হইয়! গিয়াছিল। 

বিখ্যাত ফরাসী পঞ্চিত ফাদার লাফে! কলিকাতর শিটা 

কলেজে একটি বন্ততায় বলেন যে মানুষ এমন কি ভাবভঙগী 

দ্বার যে সকল মনোভাব প্রকাশ করে সেই ইঙ্গিত ইসার! 

গুলিকেও অন্যের নিকট শিক্ষা করিতে হয়। 

জ্ঞান ছুই প্রকারের__সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান । 

সাধারণ জ্ঞান-_স্খ দুঃখ অনুতব করা, যাহ! মানুষে ও পশুতে 

সাধারণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ জ্ঞান-__সখ 

ও দুঃখের কারণ কি? দুঃখ আমাদের কেন উৎপন্ন হয়! 

এবং ইহার নিবৃত্তির কি উপায় ইত্যান্দি। এই জ্ঞান 

স্বতঃ মানুষের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জ্ঞান 

গুরুপরম্পরায় অর্জন করিতে হয়। ইহার অপর একটা 
নাম বিষ্কা ইহাকেই যধার্থ জ্ঞান সংজ্ঞ। দেওয়! হয়। প্রথমোক্ত 

“ত্ধানকে" সংস্কার বা স্বভাব বল! হয়। “যথার্থ দর্শনং 



৬ ভাষা ও জ্ঞান গি্রাস। | 

জ্ঞানমিতি” | যে বস্তু যাহ! তাহাকে সেইরূপ জান! ও তাহা 

হইতে যথাযথ উপকার লওয়ার নাম জ্ঞান। 

মানুষের ন্বভাবিক জ্ঞান পণ্ড হইতে তফাত এই পর্য্যন্ত যে 

মানুষ ভাষ দ্বার! শিক্ষা! প্রাপ্ত হইলে দ্রব্যের বিশেষ জ্ঞান অর্জুন 

করিয়া তাহা হইতে যথাযথ উপকার গ্রহণ করিতে পারে। পশু 

তাহা পারে না। কারণ ইহাদের বাকশক্তি নাই। বাকশক্তি 

ব্যচীত জ্ঞান কখন হইতে পারে না। 

বাচার্থ নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঞ্ম,লা বাপ্থিনিঃহতা ॥ 

মনুঃ ৪1২৫৬ 

সম্পূর্ণ অর্থ বাণীতে নিয়ত আছে এবং সকল জ্ঞানের মূলই 

বাণী ও বঝণী হইতেই সকল হ্বান লাত হইয়া থাকে। আগ্রি 

হইতে দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক কর! যায় না সেইরূপ ভাষা 
হইতে জ্ঞান পৃথক করা যায় না। ভাষা ভিন্ন জ্ঞান ও জান 
ভিন্ন ভাষা থাকিতে পারে না। “গনন্য ল্ভ্যোহি শব্দার্থ” । যাহা 

শব্দ ভিন্ন কোনও প্রকারে লাভ কর! যায় ন| তাহাই জ্ঞান।% 

জগতের বিভিন্ন তাষ! আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে 

জাতির ভাষ! যত ভাবপ্রদ ও যত শুদ্ধ সেজাতির জ্ঞানও তত 

সুক্ষম ও পূর্ণ হইয়! থাকে। যাহাদের জাতীয় ভাষা অস্প্$ট ও 
স্পেস স্পিন জা শপ পপি 
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গ্রথমান্ক্রমঃ | ণ 

অপূর্ণ তাহাদের জ্ঞানও শ্ুুল ও সংকীর্ণ হইয়| থাকে। নিগ্রো! 

আদি অতি অসভ্য ও জঙ্গলী জাতিদিগের ভাষা অতি অস্পষ্ট ও 

অতি অসম্পূর্ণ, তাহাদিগের জ্ঞানও জতি স্থূল ও অতি সংকীর্ণ। 

পশুদিগের ভাষ| নাই তাহার্দিগের জ্ঞানও নাই। 

ইহা হইতে এই পিদ্ধ হইল যে ভাষা ভিন্ন জ্ঞান হওয়! 

অসম্ভব এবং জ্ঞান ভিন্ন বিচার অসম্ভব এবং বিচার ভিন্ন ইঙ্গিত 

ইসারাও অসস্তব। কারণ ইঙ্গিত ইসার!র মূলে বিচার লুকায়িত 

রহিয়াছে। 

অতএব মানুষকে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে ভাষার আব- 

খ্যক। এবং ভাষা মানুষকে অন্য কোনও জ্কানীর নিকট শিক্ষা 

করিতে হইয়াছে। কারণ অজ্ঞানী মানুষ জ্ঞানপূর্ণ ভাষ। রচনা 

করিতে কখনও সক্ষম হইতে পারে না। 

মানুষই যখন ভাষা প্রস্ততে একান্ত অক্ষম তবে গঙ্জঞানী 

পশুদিগের রব হইতে জ্ঞানপূর্ণ ভাষার উৎপন্তি কিরূপে সম্তব ? 
আর ভাষা যাহ। জীবজগতে মানুষের নিজস্ব পম্পন্তি তাহার 

ভাষাবিহীন পশুদিগের রব হইতে উৎপন্তি ইহা একান্ত বিচার ও 

বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। নাসতো| বিদ্যতে ভাব ন ভাবো বিন্াতে 

সতঃ। ভঃ গীঃ | 
কীট পতঙ্গ হইতে ক্রমোন্নতি হইয়। বাঁদর ও বাদর হইতে 

যেমন মানুষের উৎপত্তি অসন্তব সেইরূপ পক্ষার বা স্ুগের রব 

হইতে ভাষার উৎপন্তিও একেবারে অসম্তব। 

ডাবিণের মত যেমন নৃতন শ্রোতার মন আকর্ষণ করে যদিও 



৯ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

জগতের প্রথম হইতে আঙ্গ পধ্যস্ত কোনও ইতিহাসের কোনও 

পত্রে বাঁদর হইতে মানুষের উৎপত্তি লেখ নাই। আর অগ্রে 

যদি বাঁদর হইতে মানুষ হইয়া গিয়া থাকে তবে আজ তাহার 

ব্যতিক্রম হয় কেন? পূর্ণজ্্র ভগবানের নিয়ম কি অশ্লজ্ঞ মানুষের 

মতন আগে একরকম আজ আর একরকম হইতে পারে? 

“ন নিত্যত্বাৎ”। ৮২১০ মীঃ ॥ ( নিত্যত্বাৎ ) পরমাত্বার নিয়ম 

নিত্য হওয়ায় ( ন) তাহার কখন অন্থ! হইতে পারে না। 

ইহার সমর্থনে অনেকে বলেন এই পৃথিবীর উৎপন্তির পরে 

বুক্ষলতাদি ততপরে পশুপক্ষী ও শেষে মানুষের স্থঠি বিচার সিদ্ধ 

হওয়ায় এবং ভগবানের, জীবের কর্মফলানুসারে, ব্যবস্থা হেতু 

এইরূপ জন্ম হইয়। থাকে। এবং এই নিয়ুমানুসারে সৃষ্টি 

হওয়াই সঙ্গত। 

উপরোক্ত বাক্য যথার্থ হইলেও ইহাদ্বারা এরূপ কিছুই দিদ্ধ 

হইল ন! যে তৃগ হইতে লতা, লতা হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে 

কুদ্র পশু ও তাহ! হইতে ক্রমশঃ বাঁদর ও বাঁদর হইতে মানুষের 

তপতি হুইয়াছে। জগতের ক্রম পূর্ববক স্ট্টিই সিদ্ধ হইল। 

মানুষের ভরণপোষণোপযোগী সামগ্রী সকল পূর্বে সথঠি না 
হইলে মনুষ্য স্থ্টি বৃথা ও অজ্ঞান প্রসূত হইত। এই জন্য 
মনুষ্য স্ষ্টি সর্বব শেষে হওয়াই বিচারানুমোদিত। 

জীবাত্ব। সনাতন। বৃক্ষ লত৷ কীট পতঙ্গের কেবল অনুশয়ী 

ও ভোগযোনী। কর্ম না করিলে ভোগ হইতে পারে না। 

তবে কোন অপরাধে সনাতন জীব সৃষ্টির প্রথমে কেবল ভোগ- 



| দ্বিতীয়ানুক্রমঃ। ৯ 

ঘোনীই প্রাপ্ত হইবে! ইহ! একান্ত বিচার বিরুদ্ধ ও পুর্ণ ও 

্যায়কারী ভগবানে দোষারোপ ও একদিকদর্শীর পরিচয় মাত্র। 
_ জনাতন জীবের কথন ও ভোগ চক্রব সনাতন। পরমাত্। 
চিনা কাল হইতে জীবের কন্মের ফল প্রদান করিতেছেন। 

'তবে কেমন করিয়া এ হ্ষ্টির প্রথমে কীট হইতে ক্রমোন্নতি 

সম্ভব? যে বীজে ভগবান কর্ম্মফলামুসারে যেরূপ জন্ম নির্দিষ্ট 
'করিয় দিয়! থাকেন সেই বীজ হইতে সেইরূপই বৃক্ষ লতা কীট 

পতঙ্গ মানুষ আদি হইয়া থাকে তাহার অন্যথ কখনও হইতে 

পারে না। নির্দিষ্ট বৃক্ষের বীজ হইতে নিদ্দিষট বৃক্ষই উৎপন্ন 
হিইয় থাকে অন্য বৃক্ষ বা মনুষ্য হইতে পারে না। পূর্ণ ভগবানের 

স্বগি সম্যকরূপে পূর্ণ তাহাতে কোনও প্রকারের ক্রুটী থাকিতে 

পারে না। অতএব জগতের ক্রেমোন্নতি একেবারে অমস্তব। 
বরং ইহার বিপরীতই দৃষ্ট হইতেছে। 

সেইরূপ হার্ডারের মতও নুতন শ্রোতার মন আকর্মণ করে 

“যদিও পুরাতন বা নৃতন ব্যাকরণের কোনও পত্রে কোনও ধাতু 
পক্ষীর বা মৃগের স্বর হইতে উদ্ভৃত এরূপ লেখা নাই ও পরীক্ষা 
৭দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। শেষ অবস্থায় হার্ডার তাহার মতের 

'অযৌক্কিকতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্ঠভাবে তাহার * 
মত পরিত্যাগ পূর্বক ভাষা ঈশ্বরের দত্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়াক্রমঃ | 

এখন বিচার্যা যে তবে কেমন করিয়। মানুষ প্রথম জ্ঞান 

'ব্যতীত ভ্ৰানপূর্ণ ভাষা প্রাপ্ত হইল । 



১০ ভাষ! ও জান ভরিজ্ঞান!। 

ভাষা উচ্চারণ করিবার ও তাহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ সাধা- 
রণতঃ মানুষের আছে। কিন্ত্বী তাহ! সাধন সাপেক্ষ । যেমন 

দিয়াশলাহে অগ্নি বর্ধমান থাকে কিন্তু যতক্ষণ ন! অন্যের দ্বারা. 
ধিত হয় ততক্ষণ প্রজ্জ্বলিত হইয়! কাধ্যকারী হয় না, সেইরূপ 

মানুষের ভাষা উচ্চারণ ও তাহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য থাকিলেও 

অন্য কাহারও নিকট হইতে মাজ্জিত বা! উত্ভেজিত না হইলে 

তাহ! প্রকাশিত হইয়া কার্যকারী হইতে পারে না। ভগবান 

সনাতন জীবের জ্ঞান গুণ দেখিয়া মানুষকে ভাষা শিক্ষার 

সাধনোপযোগী ইন্ড্রিয়াদি গ্রান ও তাহ উত্তেজিত করিয়া ভাষা 
প্রদান করায় মানুষ ভাষা প্রাপ্ত হইয়! মনুষ্য জন্মের বিশ্ষেহ্ * 
রক্ষ। করিতেছে । অন্যথ! জ্কানপূর্ণ ভাষা জ্ঞান ব্যতিত প্রস্তত করা 

মানুষের সাধ্যাতীত। সত্ব রজ তম ্ুকৃতির গুণ দেখিছা প্রমান্যা 

যেমন এই বিচিত্র গত স্হাঠ করিয়াছেন সেইরূপ জীবাত্মার গুণ 

সকল দেধিয়! সেই সকল গুণের স্ফুত্তিসম্পাদনকারী ইন্দরিয়াদি 
দান করিয়াছেন । এবং যেমন ভগবান মানুষকে ইন্দ্রিয়াদি দান 

করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ ইন্দিয়াদি ও আত্মার স্ফ্িসম্পাদন- 

কারী ভাষা দান করিয়া মনুষ্যগণ রক্ষা করিয়াছেন। পশুদিগের : 

বাগেন্দ্িয় হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ পূর্ব জন্মের কগ্মের 

ফল ভোগ। | 

প্রজাপতিলোকানভ্যতপৎ তেভ্যোভিতপ্রেভ্য্তুয়ী 
বিদ্যা সন্প্রাঅবত্তামভ্যতপৎ | ছাঃ প্রপাঃ ২। অঃ ২৩। 

গ্রবাক ২২ ॥ 



দ্বিতীয়ান্ুমঃ। ১১ 

:  প্রজাপালক ঈশ্বর সম্পূর্ণ লোকলোকাস্তর সর্ববপ্রকারের স্থগ্ 
. করিয়াছেন। লোকলোকান্তর প্রকাশিত করিবার পর পরম 
পিতা পরমেশ্বর তাহার প্রজার মনুষ্যগণ রক্ষা! করিবার জন্য 

ব্রৈয়ী বিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। % 

মুকের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ উপাম্থত হইতে 

পারে যে তাহাদের উচ্চারণ শক্তি নাই এবং ভাষ উচ্চারণ 

করিতে পারে না তবে তাহাদের জ্ঞান কিরূপে হইয়া থাকে? 

.. ইহাদিগের বাকযন্ত্র বছ পরিমাণে বন্ধ বা অকর্মগ্য হইয়। 

খাকে মাত্র বন্ত্রের একেবারে অভাব হয় না। ইহাদিগের 

উচ্চারণ করিবার শক্তি আছে। শিক্ষ। প্রাপ্ত হইলে অত্যান ও 

চেষ্টা দ্বার। বাক্যের কিয়দংশ অম্পৰ্ট ভাবে উচ্চারণও করিতে 

পারে যেমন বধির যন্ত্র সাহায্যে বা চীৎকার করিলে শুনিতে 

পায়। 

মুকের শিক্ষাণ্তরু বিখ]াত জারমান পণ্ডিত (9%1009] 

. ঢ6101919 ) স্যামুয়েল হিনিক্ বলেন নুকদিগের শিক্ষ। করিতে 

হইলে তাহাদিগকে বাক্যোচ্চারণ করিতেই হইবে। ৭' 
শি তশাশি শা পীশি পপি শীপিশপিশিী সপসস পিজি তি শীলা ও শপ পান ও পপ পা পি পপি পিসী শির তিপিপিশি গলি শি পিল আপতিত ২৩৩ 
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১২ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

অগ্ির্বাগভূত্ব। মুখং প্রাবিশৎ। এতরেয় ১২ 

অমি বাণীরূপ ধারণ করিয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছে। 

অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা যেমন সকল বস্তুর বাহা আকার দেখা যায় এবং 
অগ্নি না থাকিলে জগতের ভাব বস্ত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না 
সেইরূপ বাণীও সকল বস্তর তন্ব জানাইয়া দেয়। বাণী ভিন্ন 

কোনও বস্তর জ্ঞান হইতে পারে না। 
কোনও কিছু ভাবিতে হইলেই ভাষার আবশ্যক, ভাষ৷ ভিন্ন 

চিন্ত। অসম্ভব। জগতের ভিতর জ্যোভিগ্ময় পদার্থ সূর্য্য, যাহা 
দেখিলেই আমাদের মনের ভিতর এক অপুর্ব আনন্দের সৃষ্টি 
করে ভাষ! ভিন্ন তাহাও একসুহূর্তও ভাবিতে পারা যায় না। 

সূধ্যের কি ভাবিবে! যদি বল! যায় আকার, আকার ত 

দেখিবার জিনিষ। সূর্য্যকে চক্ষু দ্বারা যেরূপ দেখ যায় মনে 
তাহার একটা অস্পষ্ট দাগ পড়ে মাত্র। সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্ধ্য 
পৃথক পৃথক। চক্ষু দেখিবার জন্য, নাসিক! খ্রাণের জন্য ও ক 
স্পর্শনুভবের জন্য । চক্ষু যাহা দেখিবে, নাসিকা যাহা ঘ্রণ 
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দ্বিতীয়ানুকমঃ। ১৩ 

লইবে, কর্ণ যাহ! শুনিবে, জিহব! যাহা আস্বাদন করিবে ও ত্বক 

যাহ! স্পর্শ করিবে তখনই ইহার! মনকে বিছ্যুৎবেগে খবর দিৰে 

মন বিচার করিয়। বলিয়া দিবে ইহা এই পদার্থ, ইহা! সাদা ব1 

কাল, মিষ্ট গন্ধ ঝ| তীব্র, কর্কশ শব্দ বা মধুর, তিক্ত বা কষায় 
কঠিন ৰা তরল, গরম বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি । এমন কি গরম হইতে 

ঠাণ্ডাকে বা সাদা হইতে কালকে জানিতে হইলেও বিচার আব- 
শ্টক এবং বিচার ভিন্ন অসস্তব। (9৫1)611110) চেলিং 

ষথার্থ ই বলিয়াছেন ভাষ| ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান একেবারেই অস- 

স্তব। এমন কি কোন বস্তুর ধারণা করা যায় না।* 

অতএব মুকের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভাবার আবশ্যক 

হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! যতদুর ইহারা ভাষা শিক্ষা 

করিতে পারিবে ততদীর্ঘ ইহাদের জ্ঞানলাত হুইবে। 

যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাঁচস্তদ্রপণং নাদ্ধি বিজ্ঞ'তা, বাগেণ 

তদ্তৃত্বাহবতি। বুহঃ ১৫৮ 

যাহা কিছু জান। আছে তাহ! বাণীরই রূপ, কারণ বাণী দ্বারাই 

বস্তুর শ্বরূপজান! যায়। বাণীই বিজ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ হইয়। 

মনুষ্যগণ রক্ষ। করিতেছে অর্থাড বাণী দ্বারাই দ্রব্যের গুণাগ্ণ 

জানিয়া উহ! হইতে উপকার লওয়া যায়। তাহা না হইলে 
সস চ৪ পাত শত আত শি শি তত সপ» এপস ॥ পপ সপ জে তি ৩ ০৩ ও হস 
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১৪ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

পশুর সমান আহার নিদ্রাদি ও সংস্কার দ্বারাই জীবন অতিবাহিভ 
হইত। 

বাগ গায়ত্রী। ছাঃ ১৩১ 

বাণীই গায়ত্রী অর্থাৎ ইন্ডিয়ের রক্ষাকর্তা | 

প্রাণা বৈ গয়ান্তৎপ্রাণাংন্তত্রে তদ্যৎ গয়াঁস্তত্রে 
তম্মাদ্ গায়ত্রী 1 বৃহঃ ৫1১৪181 

গায়ত্রী শবে গায়+ত্রী এই দুই শব আছে, তন্মধো গায় 
শব গয় ধাতু হইতে হইয়াছে এনং গন অর্থে প্র'ণ অর্থ সকল 

ইন্দ্রিয় বুঝায় আার ত্ৈ ধাতু স্ত্রীলিঙ্গে রী শব্ধ হয় এবং ব্রৈধাতুর 
অর্থ ত্রাণ বা রক্ষা । তাহ! হইলে গরাং স্্ীয়তে-গায়তত্রী অর্থাৎ সব 

ইক্দিয়কে যে রক্ষা করে তাহাকে গায়ত্রী বলে। জ্ঞানপ্রাপ্ত 

হইলে নিঃসন্দেহ ইন্দিরের বথাযোগ্য বাবহার দ্বার জীুবর 

সুখলাভ হুইয়! থাকে অহ্থ! দুঃখ সাগরে মগ্ন হয়। এবং বাণী 

বা ভাষ! দ্বারাই জ্ঞান হইয়া থাকে এই জন্যই বাণীকে ইন্সিয়ের 

রক্ষাকর্তা বলা হইয়াছে। অতএব মুকের জ্ঞান লাত সম্বন্ধে 

ভাষার আবশ্টুকতায় সন্দেহের কারণ নাই। 

তৃতীয়ানুক্রমঃ | 

ভাষ! বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচন! করিলে বুঝা যায় প্রথম 

জগতে একটামাত্র ভাষা প্রচলিত ছিল। আজ কাল প্রায় ৯০০ 

শত ভাষা চলিত আছে ও অধুন! ভাষাতত্বানুষন্ধায়ীদিগের 

অনুসন্ধানফলে জানা গিয়াছে যে, নকল ভাষার ধাতৃগুলি একই 



তৃতীয়ানুক্রমঃ। ১৫ 

প্রকারের। প্রফেসর পাট, মোক্ষমূলার আদি পণ্ডিতগণ সকল' 
ডাষারই একই প্রকারের ধাতু সকল দেখিয়া বলিয়াছেন 

ভাষার বাস্তবিক স্বরূপ কেহ কখন পরিবর্তন করিতে 
গ্লারে না। কেবল মাত্র বাহাম্বরূপের কিছু কিছু পরিবর্ন 

করিতেছে মাত্র। কোনও উত্তর জাতি একটা মাত্র ধাতৃও 

তৈয়ার করেন নাই যেরপ প্রাক্কৃতিক জগতে কেহ নূতন পরমাণু 
নিশ্মাণ করিতে পারেন না। % এবং ম্বাভাবিক পদার্থের কেহ 

কখন উন্নতিও করিতে পারে না। কারণ ইহা সর্বশক্তিমান 

ভগবানের স্য্ট ! হা ! এই পর্যান্ত সত্য যে কোনও পদার্থ স্থান 

জল বায়ু আধার আদির দোষে যদি দুষ্ট হইয়! থাকে তবে তাঁহ।র 
বন প্রাপ্তির বাধাগুলি সরাইয়৷ লইলে পূর্বদশ! প্রাপ্ত হইতে 

পারে মাত। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে উন্নত হওয়া একেঞরে 

অসস্তব। সির প্রথমে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু সকলই স্বাভাবিক 

পবিত্র অবস্থায় ছিল কাজেই সেই সময়কার বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প 
দি সকলই যে পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে ও আজকালকার দুর্গন্ধ 

পূিণী পবিত্র জল ও বায়ু হইতে ভাল হওয়া ত দুরের কথা, 
সপ ০ পপ রী পিপি পপ পতি শপ শর সপ বি 
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১৬ ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞাসা । 

সেই প্রকারের সুন্দর সরল সৌগন্ধযুক্ত বৃক্ষ লত! ফল পুষ্পাঁদি 

যে হইতেই পারে ন! তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? 
মানুষের পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না: 

প্রথমে মানুষ যখন সৃষ্ট হন তখন তীহাদের শরীরের গঠন 
বল বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয় সকলই যথাযোগ্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কার”: 
উহা পূর্ণ ভগবানের সৃষ্ট--অমৈথুনী স্্টি। | 

তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজময়ে! নিজঞ্চ। : 
| বৈঃ অঃ ৪ আঃ ২ সূ ৫ £: 

এই বচন দ্বারা সি প্রথমে অমৈথুনী স্থষ্টির বিষয় বল 

হুইয়াছে। ৃ 

ও পুর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পুর্ণস্য পুর্ণমাঙগায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে ॥ 

বৃহঃ ৫1 ১। 
£ 

পরমাত্! পূর্ণ কাজেই তীহার রচিত স্মষ্টিও পূর্ণ । পূর্ণ- 
ভগবান হইতে কোন অপূর্ণ দ্রব্য হইতে পারে না। যিনি 
নিজে পূর্ণজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন তাহার রচিত সৃষ্টিতে কোন 
প্রকার দোষ ব! ক্রটী থাকিতে পারে না। মোঙ্ষমূলারও 
এ বিষয়ে সহমভ প্রকাশ করিয়াছেন।* 

তাং সি পিস আপ উপ সি সবর ডি আপা 
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তৃতীয্ান্ুক্রম£। ১৭ 

ৃ ভূতপূর্বব মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক (7070৮ 

1 50708067 96809 ) স্টে্র সাহেব তীহার (11 1৩91০. 

19911610601 02986100. 01 01৪ 981৮0) নামক) গ্রন্থের 

২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, মানুষের আদি স্থগ্ঠি জমৈথুনী ও উত্তম 
সুগোল শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইরূপ প্রথম ভাষা যাহা 
ভগবান দত্ত তাহার উন্নতি করা মানুষের ক্ষমতাতীত। 

প্রত্যেক ধাতু বহু অর্থনাচী এবং বৈদ্যুতিকশক্তিপূর্ণ ও 
অপর হইতে কিছু না কিছু ভিন্ন অর্থ গোষণ করিয়! থাকে। 
ইহার বিষয় যতই আলোচনা কর! যাঁয় ততই আশ্চর্য্য অবাক 

হইয়। থাকিতে হয়। ভাষ৷ ভগবান দও না হইলে এরূপ গভীর 

« বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ ও পূর্ণজ্ঞানপ্রদ কখনই হইতে পারিত ন'। 

মোক্ষমূলারও আাশ্চর্যো ডুবিয়া এই কথাই বলিয়াছেন 1% 

ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ সুষ্গমদর্শী পণ্ডিত ভিন্ন প্রস্তুত ত দৃক্রে 
স্পা পপ 
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১৮ ভাষা ও জ্ঞান লিঙ্ঞানা। 

কথ! ইহার সম্যক বাবহার জান! অসম্তব। ইহা জঙ্গলি 

অসভ্য জাতির দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত কোনও বুদ্ধিমানই স্বীকার 
করিতে পারেন না। 

চতুর্থানুক্রমঃ। 

সকল ভাষার ধাতুগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখ! যায় 

স্কৃত ভাষায় যত ধাতু আছে নন্য কোনও ভাষায় তত ধাতু 

নাই এবং অন্য সকল ভাষায় যত ধাতু আছে সংস্কৃত ভাষায় 

তাহার মকল গুলিই বর্তমান আছে। 

সার উইলিয়ম্ জোন্স বলিয়াছেন সংস্কৃত তায! শত্যন্ত 

রমণীয় ও অপুর্বব। গ্রীক ভাষ! হইতে অধিক মনোরম ও 

লাটিন ভাষ। হইতে অধিক গভীর ও সংস্কৃত ভাষার সহিত 

ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 

মোক্ষমূলার তাহার (11176 13016709 01148100829 ) 

পুস্তকের এক স্থলে বলিয়াছেন সেমেটিক ভাষ৷ হইতে আধ্য 

তা পৃথক শ্রেণীতৃক্ত অর্থাৎ আর্ধ্য ভাষার সহিত সে:মটিক 
ভাষার কোনও সম্বন্ধ শাছে ইহ! তিনি স্বীকার করেন না 

এবং বলেন অন্য কোনও এক ভাষা হইতে এই দুই ভাষারই 

উদপত্তি হইয়৷ থাকিবে ও সেই আদি ভাষা এখন জগত 

হইতে অপসারিত হইয়। গিয়াছে । এইরূপ বলিবার মোক্ষ- 

মূলারের বিশেষ কারণ আছে। বাইবেলকে ইনি ঈশ্বর দত্ত 

পুস্তক বলিয়া বিশ্বাম করেন আর বাইবেল সেমিটিক ভাষায় 



চতুর্থানুক্রম | ১৯ 

[লিখিত এবং ভাঁষ। প্রথম ভগবান মনুয্ুকে উপহার দিয়াছেন 
তিনি ইহাও স্বীকার করেন। এই জন্য ইনি সেমেটিক 
ভাষাকে আর্ঘয ভাষা হইতে পৃথক শ্রেণীভূক্ত করিতে অতিশয় 
আম করিয়াছেন। ইহার রচিত (11560 ০1 00001016 

৩08৩ 110615007) পুস্তকের পৃঃ ৩১ ও ৩২ পাঠ করিলে 

ইহার শামাদের.উপর দয়া ও সাঁমাভাব এবং বাইবেলে সংস্কার- 

শন্য বিশ্বাস জানিতে পারা যাইবে । 

। আদি ভাষা লোপ পাইয়াছে দীকার করিলেও ইহা 
্বীকার করিতে হইবে যে সেমেটিক ও আর্ধ্য ভাষার ধাতু 
সক্গল একই প্রকারের । কারণ ইগাদের একই ভাষা হইতে 

উৎপন্তি। তবে পেমেটিক ভাষা আন্য ভাষ। হইতে পৃথক শ্রেণী 
ভুক্ত কিন্ূপে হইতে পারে? তাই! হইলে ত সকল ভাষাই পৃথক 

শ্রেণী ভূক্ত হইবে ? সংস্কার মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়। 
“ইন্সিয় দোযা সংস্কার দোষাচ্চ বিদ্যা” মানুষের আত্মা 
টত্যার্থ জানিবার উপযুক্ত হইলেও সংস্কারে স্বভাবতঃ এত 

অনুরাগ হইয়া থাকে যে সংস্কার চালিত বিষয় প্রাপ্তির 
শাশায় ভবিষ্যতের প্রতি অণুমাত্র লক্ষ্য হয় না এবং 
অকল্যাণের হেতু হইলেও তাহ! ইঞ্টপ্রদ বলিয়৷ সাদরে 
গুহীত হইয়। থাকে। এই জন্য »্প্রদায়ী বিদ্জ্জন পরস্পর 
মন্মতিযুক্ত হইয়! বিচার পূর্বক সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের 
নিবৃত্তি করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ 

করিলেও, তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে দক্ষম হন না। 



২৪ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

অন্য এক স্থলে মোক্ষমূলার আবার স্বীকার করিয়াছেন 
যে সেমিটিক ভাষার ধাতু সকল নার্ধ্য ভাষার ধাতুর সদৃশ ।* পু 

এমন কি সংস্কৃত অক্ষরমালার সহিত ইহার অক্ষরমালার . 
সাদৃশ বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মোক্ষমূলারও 
স্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* | 

ভাষ| যদি মানুষের জন্য ভগবানের দান হয় এবং ধাতু ও 

প্রস্তুত যদি মানুষের ক্ষমতাতীত হয়, তবে মানুষ যত দিন. 

থাকিবে তত দিন ভগবান প্রদণ্দ ভাষার লোপ হইতে পারে : 

না। মোক্ষমূলারের এক্সপ কল্পনার মুলে কোনও সত্য 
নিহত আছে বলিয়া বোঁধ হয় না। 

স্কৃত ভাষ! যে সেমেটিক ভাষ! হইতে সর্বব প্রকারে: 
পূর্ণ তাহা! কোনও তাষাতত্বিদ্ অস্বীকার করিতে পারেন না1.. 

লিবনেজ (7,915 ) ঠা! করিয়া! বলিয়াছেন হিক্র ভাষাকে ৷ 
আর্দি ভাষ। বলাও যা আর বৃক্ষের শাখাকে আদি শাখা 

চি ০ ১১১১১১১১১১১ পপ পপ তা স্পস্ট ৯২ সিসি - তা সত শঙগ পরশ পিপিপি দশ শশা তিন পি তি 
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পঞ্চমানু ক্রম: | ২১ 

লা তা।% তবে সংস্কৃত ভাষাকে আদি ভাষা না বলিবার 

কারণ কি? ইহাই যে আদি ও পূর্ণ ভাষা তাহাতে ভাষা- 

তন্ববিদ কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে ন। 
এ পঞ্চমানুক্রম2। 

সবগ্টির প্রথম মনুষ্যাগণ বর্বর ও অসভ্য ছিল এই সংস্কার- 

দোষ বশে এবং ্ৃগ্রিতন্বের জ্ঞানের অতাব হেতু 
মোক্ষমূলার বলিয়াছেন ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক 

ধাতুর আর আবশ্যক ন! হওয়ায় ভা! হইতে এঁ গুলিকে 
আবপর দেওয়া! হইয়াছে এবং সে গুলির স্থানে অন্য (181011107) 

অত্যস্থ ধাতুর ব্যবহার হইয়াছে। এরূপ কথা কোনও 

ভাষাতন্ববিদ পণ্ডিত কখন বলিতে পারেন না। ইহাতে 

মোক্ষমূলারের ধাতুর ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞানতারই প্রমাণ 

পাওয়া যাইতেছে। যে ধাতু সকল ভগবান প্রদত্ত মোক্ষ- 
মূলারও স্বীকার করেন, স্থল বুদ্ধিমান মানুষ তাহার যোগ্য 
ব্যবহার যদি ন| জানিয়। পরিত্যাগ করে, তবে কি সেই 

ভাষ! উন্নতির দিকে অগ্রপর বলিতে হইবে? স্কুল দৃষ্টিতে 
একাধিক ধাতু একই অর্থ বাচক বলিয়া বোধ হয় কিন্ত 
ব্যাকরণ নিরুক্ত ও অভিধানাদির সাহায্যে ইহার ব্যবহারের 

ও অর্থের পার্থক্য সম্যক জান! যায়। 
স্পা এ জপ শপ পা অ+ এ শাল 
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২২ ভাবা ও জ্ঞান জিজ্ঞান। 

সবষ্টির প্রথম মনুষ/গণ যখন সৃষ্ট হন তখন তাহারা; 
সববের্বাতকৃষ্ট কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ স্বীভ।বিক, 
পদার্থ স্বচ্ছ ও দোষ শূগ্ত হইয়া থাকে। এ পধ্যন্ত কেহ, 
স্বাভাবিক পদার্থের উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই হইবেনও 

না। কারণ যে সমস্ত পদার্থ আমরা শ্বভাবজাত বলিয়া থাকি 

তাহা পূর্ণ জ্ঞানী ভগবান কর্তৃক রচিত। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির' 
পূর্ণতা, এবং ভাষার পূর্ণতা, স্থট্টির আদিতে মানুষকে পূর্ণ 
করিয়৷ তুলিয়াছিল। গ্ভাতির সভ্যত| নির্ণয় করিতে হইলে: 
জ্ঞানরূপ তাপ যন্ত্রের দ্বারা সভ্যতার তারতম্য নির্দেশ করিতে; 
হয়, একথার যথার্থতা সকল বিদ্বানই স্বীকার করিয়া থাকেন: 

যে জাতির ভিতর জ্ঞানকাণ্ড ও কম্মকাণ্ড যত পরিমাণে, 

প্রমর আদৃত ও প্রচলিত সেই জাতি সম্যতায় ততদূর 
উন্নত বুঝিতে হইবে। কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বিনা প্রচলিত 

হইতে পারে না। জ্ঞানই যদি সভ্যতার নিদর্শন হয়, তবে, 
পূর্বকালে খষি মহধিগণ কিরূপ জ্ঞানের শধিকারী ছিলেন 
তাহা তাহাদের কৃত পুস্তক পাঠে জানা যাইবে। সপ্তমানুক্রমে 

তাহাদের কৃত পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, তাহা 

হইতেই বুঝা যাইবে আজকালকার বিদ্বানদিগের সহিত 

তাহাদের তুলনা কর! বিড়ম্বনা মাত্র। স্বয়ং ভগবান ধাঁহাদের 

নির্্মাণকর্তী ও শিক্ষাপ্তরু ছিলেন তাহারা যে জন্মজন্মান্তরের 

স্থকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি সন্দেহ 

থাকিতে পারে? এবং তীহারা যে আদর্শ জ্ঞানী ও আদর্শ 



পঞ্চমানুত্রমঃ। ২৩ 

ভ্য থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? বংশানুক্রমে আমরা 

পূর্বতন আচার্য্ের নিকট হইতে এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়। 

আদিয়াছিলাম, কিন্তু আজকাল মূর্খতা বশতঃ ও পশ্চিমী 

শিক্ষার প্রভাবে এই ধারণ! উল্টাইয়! গিয়াছে। 
মোক্ষমূলারগা্দ সংস্কৃত শিক্ষিত পশ্চিমী বিদ্বানগণ সংস্কৃত 

ভাষা যে আদি ভাষা, তাহা জানিয়! শুনিয়! স্বীকার করিতে 

চাহেন নাই, তাহ! ছুই একটা কথ! দ্বারা শ্মনেকট! জান যাইবে । 

প্রায় ১৫০ বত্মর হইল ইউরোপে যখন সংস্কৃত ভাষার 

আলোক ঢুকিতে আরম্ভ করে, তখন সে আলোকের 

উল্্বলত! দেখিয়া সকলে চকিত স্তম্ভিত ও কিংকর্দব্য বিধুঢ় 

হইয়! তাবিতে লাগিল যদি দাস কালা আদমীর ভাঁষ৷ হিক্র 
তাষারও আদি ভাষা! হয় তবে লজ্জা রাখিবার জায়গা 

থাকবে না ।* নুতন বিজ্ঞানের সন্ধান পাইলে লোকের ত 

আনন্দ ও অনুসন্ধিৎস্ববৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে, ইহাদের 

মাথায় কিন্কু বজ্ভাঘাত পড়িল। হে শ্বেতকায় স্বাধীন 

সা জী সপ ৯ পপ পপ 
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২৪ ভাষা ও জ্ঞান দিজাসা!। 

পশ্চিমী! তোমাদের কি এ সহজ বুদ্ধিটুকও যোগাইল না 
যে ভাষা ও বিজ্ঞানে, পুরুষার্থ ব্যতীত, কেহ দায়ভাগে 
অধিকারী নহে ! 

স্কৃত ভাষা প্রাচ্য জগতে প্রবেশ লাভ করিবার পর 

তবে তথায় ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা] আরম্ত হইয়া- 

ছিল, ইহ! ইতিহাসবিদ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কেবল 

ইহাই নহে প্রথম যাবতীয় বিষ্ভা ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর 

সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । ইহাও সকল দেশের ইতিহান 

স্বীকার করিয়াছে। মোক্ষমূলার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়। 

ছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষান্তর বলিয়া জগতে বিদ্িত। 

ইনি এত বড় একখান] (179 80101008 91181000909 ) দি 

সাইন্স অফ ল্যাঙ্গোয়েজ নামক পুস্তক লিখিলেন এবং জগতের 

প্রায় সকল ভাষ! লইয়া তুমুল মান্দোলন করিলেন আর সকল 
ভাষাই আলোচনা কালে প্রমাণ দেখাইলেন পশ্চিমী বিদ্বান 

দিগের কথা তুলিয়া। যেন ইহারা ভিন্ন আর এমন 
বিদ্বান জগতে কেহ ছিলেন না যাহাদের কথা ইনি প্রামাণ্য 
বলিয়! স্বীকার করেন। মোক্ষমূলার হইতে পারে অন্য সকল 

ভাষ| জানিতেন না, কাজেই ন! হয় স্বীকার করা গেল পশ্চিমীর 

কথা তুলিয়৷ তিনি তীহার সাধ্য বিষয় প্রমাণ করিবার 

চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ত একথা ঘটিতে পারে 
না, তিনি যে সংস্কৃত বিশারদ, বেদের ইনি নাকি ব্যাখ্যা! পুস্তক 

ইংরাজিতে বাহির করিয়াছেন। তবে কেন সংস্কৃত আলোচিন! কালে 



পঞ্চমানুত্রমঃ। ২৫ 

প্রমাণ দেখাইলেন পশ্চিমী বিদ্বানদিগের কথা উদ্ধৃত করিয়া। 
ইহাতেই ইহার খুশ্চানি সংস্কার প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাদের 
কথ! ইনি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সংস্ক 

ভাষায় কতদূর দখল, তাহা যদি কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেখেন 

তবে মোক্ষমুলারের উপর একবারে হতশ্রদ্ধ। হইয়া যাইবে। 

ইহাদের সংস্কৃত বিস্তার বিষয় পশ্চিমী পণ্ডিত সোপেনহারের 
(90700911)8081 ) কথায় অনেকট! বুঝা যাইবে। তিনি 

বলিয়াছেন সংস্কৃত গ্রন্থের তজ্জম! দোখয়া তাহার এই ধারণা 

হইয়াছে যে সংস্কৃত শিক্ষিত পশ্চিমা বিদ্বানগণ প্রায় সকলই 

উক্ত ভাষায় অনভিভ্ঞ।* 

ডু়গল্ছষটয়ার্ট বলিয়! একপ্ন স্বচ ফিলসফার অতি অভদ্রতাবে 

বলিতেও কুহ্টিত হন নাই যে সংস্কৃচ ভাষ! বলিয়াই কোন 
ভাষ| নাই, তবে নীচ জালিয়াশ ও মিথ্যাবাদী াঙ্গণেরা গ্রাক ও 

লাটিন ভাষার আদর্শ লইয়। সংস্কৃত বলিয়। একটা ভাষা জোড়ে 

তাড়ে খাড়৷ করিয়াছে, এবং ইহা! একটা জাল ভাষ৷ মাত্র। 

কেবল ইনি নছেন অনেক পশ্চিমী বিদ্বানও এরূপ ভাবের কথ! 

বলিয়াছেন, তবে এত সাদা কথায় নহে এইমাত্র তফাত । 
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২৬ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাদা। 

এত জাতক্রোধ কেন! ইহার! জানিলেও সংস্কৃত যে আদি ভাষা 

বললিয়। স্বীকার করিবেন, ইহ! কি কেহ আশা করিতে পারেন ! 

এই প্রাচ্য দেশেই সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কোটা কোটা টাক! 

প্রতিবতসর ব্যয়িত হইতেছে । এই একটি ফাল ভ'যা লইয়া 

তবে এত অর্থব্যয় কেন? আমেরিকার ব্দ্বানগণ আজকাল 

নাকি বলিতেছেন সংস্কৃত না জানিলে কেহ কখন বিদ্বান হইতে 
পারে না। বিখ্যাত পণ্ডিত (901701)611:500) সপেনহার ও 

এরূপ ভাবের কথা অনেক দিন পুর্বেবে বলিয়া! গিয়াছেন।% 

 বষ্ঠানুক্রমঃ | 

সমগ্র প্রচলিত ভাষ্কার অক্ষরমাল। যদি পরীক্ষা কর! 

যায় তবে বুঝা যাইবে বে. সংক্গুত ভিন্ন সকল ভাষারই 

বর্ণ মাণা উত্ত উত্ত ভাষা হইতে সম্যক বিগার না করিয়। 

গ্রহণ করা হইয়াছে । সকল ভাষারই অক্ষর মাল! যদি বিশ্লেষণ 

করা যায় তবে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালায় আগিরা এক হইয়! 

যাইবে, কারণ “সত্যই নিভ্রান্ত ও এক্য হইবার উপযুক্ত স্থান । 
বর্ণমাল। একাক্ষর বাচক; যুক্ত অক্ষর ইহাতে স্থান পাইতে 
পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভিন্ন সকল বর্ণম'লাতেই যুক্ত 

পদ পা তপন পিশতত পতত ৩ ০৩ সপ ৩ পপ আস ক 
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ষষ্ঠানুব্রম;। ২৭ 

অক্ষর নকল সান্নবিষউ কর! হইয়াছে এবং বঞ্জন ও স্বর বর্ণ 
সঞ্ল একত্রে মিশান হইয়াছে। ইহাতে অক্ষরমালানির্দাচক" 
'দিগের অক্ষর নির্বাচন (বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অভাব ভিন্ন 

আর কিছুই বল! যায় না। বি, সি, ডি, এলফা, বিটা, 

আলেফ, বে, তে, ইত্যাদি অক্ষর সকল যথার্থতঃ। যুক্ত 

অক্ষর কিন্তু ইহাদ্িগকে অযুক্ত অক্ষর মালায় গ্রহণ কর! 

হইয়াছে, যথ। ব+ই-্বি, ব+এ- বে, ব+ই+ট+4+আজ 

বিটা ইত্যদি। এই সকল ভাষার অক্ষর নির্বাচকগণের 

যদি অক্ষরের যথার্থ প্রয়োগনীয়ত জানা থাকিত তবে কখনই 

এরূপ নিরর্৫থক যুক্ত অক্ষর স?ল অযুক্ত বর্ণমালায় স্থান 

পাইত না| ও অনর্থক পুনঃ বি+ইসৰি |স+ই-্পি করিয়া 
আম করিতে ন| দিয়া ব+ইলুবি, ন+ই-সি বলিতে শিক্ষা 

[দত। এই স্কল ভাষায় ধাতুর সংখা। শল্প, ব্যাকারণ তাশুদ্ধ। 

কাজেই ভাষাও অপূর্ণ। এংএব ইহার ভিতর কোনও ভাবাই 

আদি তভাষ হইতে পারে না। যদি বিশ্যে বর্ণমালা লইয়! 

বিচার কর! যায়, তবে সংস্কৃত বর্ণমালাই যে একমাত্র 

নি্রান্ত ও পুর্ণ অর্থপ্রদ তাহাতে আর কোন৪ সন্দেহ 
থকফিতে পারে না। সংস্কৃত অক্ষরমালার শ্রদ্ধত ও অনান্য 

ভাষার অক্ষরমালার দোষবাহুল্য দেখিয়। মহবি দয়ানন্দ 

বলিয়াছেন “পংস্কতই যে আদি ভাষা ইহার অঙ্গরমাল। 

দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।' সংস্কৃত ভাষায় বর্ণমালার 
নির্বাচন দেখিলে অবাক্ হইয়। যাইতে হয়। 



২৮ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

সকলেই জানেন খষি মহধিগণ অতিশয় বিদ্বান, ধাম্মিক ও 

পরমাত্মাপরায়ণ ছিলেন । তাহাদের সকল কাধ্যের ভিতর 

ঈীশ্বরসন্বা যেন স্বাভাবিকভাবে বিরাজমান থাকিত। পরমেশ্বর 

তাহাদের সকল বিষয়ের আদর্শ ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী সকল 

কার্য ফরিতেন। তাহাদের উপদেশ ও আদেশ ছিল ৫-_ 

তদ কর্দণি চ দৌষঃ তন্ম(ভতো। বিশেষ? স্যাৎ 

গ্রধানে নাভি জন্বন্ধাৎ। মিঃ ৬৩1৩। 

সর্বববিষয়ে পরমাত্মাকে লক্ষ্য না রাখিলে দোষ উৎপন্ন হয়, 

এইজন্য উক্ত দোষ হইচ্চে রক্ষার জন্য সর্বববিষয়ে প্রধান 

পরমাত্মার সহিত সববিদ| সন্থন্ধ রাখিবে। সংস্কৃত লিপি প্রণালার 

ক্রমবিম্যাস, ইহাদের মহান সৃক্ষমদর্শিতা, ধারণাতীত বুদ্ধিমন্থা 

ও চরম স্বাত্বিক স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। 

অ, ই, উ, খ ও ৯ সংস্কৃতি এই পাঁচ স্বর আছে। 

ইহার অধিক নহে কারণ অন্যগুলি দীর্ঘ উচ্চারণার্থে এবং 

ভাষার সৌকার্যের জন্য এক স্বর অন্য স্বরে যুক্ত হইয়া দ্িস্ 
ব| তৃত্ব উচ্চারিত হয় মাত্র। যেমন অ+ই- এ অ+এ- 

এঁ, অ+অ-আ, অ+অ+অ-আওঙ ইত্যা্দি। ব্যঞ্ীন বর্ণে 

পাঁচ বর্গ আছে, কবর্গ, চবর্গ, টবগ, তবর্গ, ও পবর্গ । পাঁচ 

পাচ অক্ষর মিলিত হইয়া এক এক বর্গ হয়। 

সকলেই জানেন ভগবানের মুখ্য ও স্বকীয় নাম ও৩ম্। 

ও৩মের তুল্য ভগবানের অন্য কোনও নাম নাই, কারণ 



ষষ্ঠামুক্রমঃ। ২৯ 

ব্রঙ্ষবাচক যত শব আছে তত্নমন্তই বিকারযুক্ত, কেবল মাত্র 

ওম্ শব্দ নির্ব্বিকার কারণ ইহা! অব্যয়। এই জন্য ভগবানের 

অন্য যত নাম আছে তাহা অনেকার্থে বাবহৃত হইয়া থাকে 

কিন্তু ওকার শব্ধ কেবল ভগবানেরই নাম হইয়া! থাকে অন্য 

কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয় না, এইজন্য ওম্ ভগবানের সর্বব- 

শ্রেষ্ঠ নাম। ও৩ম্ এই কথাটির ভিতর এরূপ গভীর 
নৈজ্ঞানিক ভাব ও বৈষ্যতিক শক্তি নিহীত আছে যে এই 

একটা মাত্র কথার সম্যক অর্থ জানিতে পারিলে জগতের 

তাবৎ বস্তুর জ্ঞান সম্যক লাভ কর! যায় এবং জগতের তাবু 

বস্তুর জ্ঞান লাভ করিলে ইহাকে জানা যায়। 

সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি তপাংমি সর্বাণি চ 

যদ্বপন্তি | যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্ধাং চরন্তি তত্তে পদং 

সংগ্রহেণব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ কঠঃ। ২১৫॥ 

চারি বেদ খগ, য্ুঃ সাম ও অনি, যাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা 

করিয়াছে এবং ব্রহ্গচর্যযাদিব্রত ও ধণ্মাচরণরূপ তপ, ধীহাকে 

জানিবার ও প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুঠিত হইয়। থাকে, সেই 
পরমাত্মার নাম “ওম” । সকল ধর্মেই প্রায় ও নাম দেখিতে 

পাওয়া! যায় । মুসলমান ও থুশ্চানের! প্রার্থনার শেষে 'আমীন' ব| 
“এমেন, (4,100 ) কথ ব্যবহার করিয়। থাকেন, চীন তিববত 

ও অন্যান্য স্থানেও ও শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। 

জেন্দাবেষ্টা, বাইবেল, কোরাণাদি পুস্তক যখন রচিত হয় 



৩০ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞানা। 

গেই সময়ে লোকে ও শব্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই জানিতেন। 

দেশ ব্যবধানে ও ভাষা পরিবর্ধনে এই পরমাত্মার পবিত্র নাম 

বিকৃত ও বহুকাল পরে আজ ইহার অর্থও স্মৃতিপথ হইতে 

লুপ্ত হইয়াছে । যদ্দি কেহ ইহাদের আমীন বা 'এমেন' 
শব্দের প্রয়োগ 'ও অর্থ জিজ্ঞাস করেন, তবে ইহার! কিছুই 
বলিতে পারিৰেন না। কারণ ইহার! উদ্ত শব্দের ইতিহাদ 

ও অর্থ ভুলিয়া গিয়াছেন। 

অ। উ, ম, এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া ওম্ শব্ধ 

হইয়াছে। স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর অ এবং ওম্ ইহারও 

প্রথম অক্ষর আঅ, স্বরের মধ্য অক্ষর উ এবং ওমেরও মধ্য 

অক্ষর উ, পাচ বর্গের শেষ অক্ষর ম এবং ওমেরও শেষ 

অক্ষর ম।॥ ওম শর্ষের জ, উ, ম, হইতে সংস্কৃতের স্বর ও 

ব্যগ্রন বর্ণের অক্ষর সকল সাজান হইয়াছে। ব্যাকরণ, 

ত্রাঙ্মণ, উপনিষদ, দর্শনাদি গ্রন্থে এই ওম্ শব্দের ভুরি 
ভুরি ব্যাখ্যা আছে। ওম্ শব্দের অ কার ইহতে ব্রহ্ম, উ কার 
হইতে জীব ও ম কাঁর হইতে (মায়া) প্রকৃতির গ্রহণ হইয়| 

থাকে । স্বরবর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার উচ্চারণের জন্য অন্য কোন বর্ণের 

আবশ্যক হয় না, কিন্তু ব্যগ্রনবর্ণ পরকন্ত্র অর্থাৎ ইহা স্বর ব্যতিত 

কখনও উচ্চারিত হইতে পারে না । সেইরূপ পরমাত্মা চেতন ও 

স্বতন্ত্র এবং জীবাতআ্মাও চেতন ও কম্ম করিতে স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতি 

জড় ও পরতন্ত্র অর্থাৎ পরমাত্মার সাহাধ্য ভিন্ন ইনার কোনও 

কাধ্যই হইতে পারে না। এবং এই জগতে পরমাত্ব। যেমন সর্বত্র 
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জ্াপক হইয়। আছেন অথচ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, 

(দইরূপ সমস্ত বাঞ্ঠনবর্ণে অ কার ব্যাপক হইয়! আছে কিন্তু 

জা কার দৃশ্যমান নহে এবং অ কারের সহায়তা ভিন্ন ব্যঞ্জন 
উচ্চারিত হইন্ডে পারে না। ইহ হইতে উচ্চ মাদর্শ আর কি 

হইতে পারে। প্রত্যেক অক্ষর ঈশ্বরের মহিমা! ঘোষণ! 

কিরিতেছে। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা আলোচনা দ্বার ইহাই যে 
দি ও পূর্ণ ভাষ! তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

সপ্ুনানুত্রমঃ | 

প্রথম ভগবান তইঙে প্রাপ্ত ভাষ। যদি পুর্ণ ভাষা হয় তবে 

তাহা পুর্ণ জ্ঞান প্র হইবে, কারণ ভাষা ও জ্ঞান একত্রে থাকে। 
অতএব ভগবান মনুষ্যকে এরূপ ভাবে ভাষা প্রদান করেন, 

যাহা দ্বারা মানুষ পূর্ণ জানা হইতে পারে। যদি নৃতন 

বিজ্ঞানের কেহ আবিদ্দারক হয়েন, তবে তাহ! নৃতন ভাষা দ্বারাও 
প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ পৃতন ভাষ! টিন নৃতন জ্ঞান 

অসম্তব। শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য শের গুঢ অর্থ জানিয়া পদার্থের 

€৭ অনুভব দ্বারা বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া অর্থ সিদ্ধি ও নান 

প্রকারের যন্তাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে মাত্র । আমেগিক। নিবাসী 

এগ্রেরজেকসান ডেবিন হার হারমোনিয়া নামক গ্রন্থের ৫ 

ভাগের ৭১ পৃষ্ঠায় বপিয়াছেন বাস্তবিক কোনও মনুষাই 
(005109] ) মৌলিক আবিষ্কারক হুইতে পারে না। 

একের অধর সহিত আাভাবিক ব নিত্য সম্বন্ধ আছে। 



৩২ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা। 

এবং এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে পরম পিত৷ 

পরমেশ্বরের সনাতন নিয়মানুসারে হইয়। আসিতেছে । ঈশ্বর 
স্্রির প্রথমে যে শব্দের যে যে অর্থ জানাইয়। দেন উক্ত শবে 

উক্ত অথই হইয়। থাকে অন্য অর্থ হইতে পারে না।* 

যেরূপ শব্ধ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেইরূপ সন্বন্বিশবও 

স্বাভাবিক হইবে । এই জন্য সমগ্র শব্দ ও অর্থের খণিস্বরূপ 

বেদবাক্য ও স্বাভাবিক না হইবে কেম? যদি স্বাভাবিক হয় 

তবে ইহ! সর্দবদেশ 'ও সর্দবকালে মাননীয় হইনে। কারণ ইহার 
উপদেষ্ট। পরমেশ্বর ভূত ভবিষ্যত 'ও কর্ণমান পদার্থের পূর্ণরূপে 
ভভ্ভতাতা। এইজন্য বেদ সকল বিদ্যার বীজস্বরূপ এমন কোন বিষ্ভা 

নাই ও থাকিতে পারে না যাহা! বেদে. নাই এবং ইহাতে এমন 

অনেক বিষ্ভ। আছে যাহা জগতে এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

বেদ ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিচার কর! 

হইয়াছে । এইজন্য এস্থলে কিছু বল! হইল না। 

জগতের পুস্তকাগারে বেদই যে সর্ববপ্রাচীন পুস্তক তাহা 

সকল বিদ্বানই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন* এবং বেদ হইতে 
তত কপি ০ ০ এ আস রপ্ত শপ রর চর এ ও 
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সার্ধ্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়! সর্বববিষয়ে বিশেষ পারদর্শাত। লাভ 
করিয়াছিলেন। যাঁহাদের বিদ্ভা ও জ্ঞান আজকালকার 

কোনও বিদ্বানের সহিত তুলনাই দেওয়া যায় না, সেই খষি 
মহধিগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে বেদ সকল বিদ্ভার 

আকর-_- সকল বিষ্ভা ও বিজ্ঞান ৰেদ হইতে গ্রহণ করা 

হইয়াছে। 

মহুধি পাণিণী কৃত অফ্টাধ্যায়ী। গোল্ডউকর, মোক্ষমূলার 
জাদি সকল বিদেশীয় পঞ্িতগণ একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য 

হইয়াছেন যে পাণিণীর মত ব্যাকরণ গ্রন্থ পৃথিনীর কুত্রাপি 
রচিত হয় নাই। এই অদ্ভুত ব্যাকরণ গ্রন্থ কতকগুলি মাত্র 

ৃত্রদারা গঠিত এবং এরূপ সূত্রের পর সুত্র লঙ্নিবিষউ এবং 
সংশিষ্ট যে ভাবিলে আশ্চার্য্ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। 

অস্টাধ্যায়ীর ব্যাখান স্বরূপ মহধি পাতগ্জলি কৃত মহাভাষ্য। 
এই মহাভাষোের তুলনা জগতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহার 
গৃহিত তুলিত হইতে পারে। মহুধি পাতগ্রলি অতি স্থন্দর 
তাবে দেখাইয়াছেন যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বীজ যন্জুর্দ্বেদের ১৭ 

মধ্যয়ের ৯১ মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা হইতে পাণিণা 
মাদি মহধিগণ সন্কলন করিয়া ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 

বৈদিক শব্দের কোষ নিঘণ্ট, ও নিরুক্ত যাহা যাক্কমুনি দ্বার 
রচিত। আধুনিক সময়ে কোনও ভাষায় এমন কোনও 
শবাবিজ্ঞান (12)10108) ) গ্রন্থ নাই বাহার. সহিত এই 

গ্রন্থ দ্বয়ের লন! কর! যায়। নিরুকঞ্ত বিনা বেদের ষখার্থ অর্থ 

৩ 



ভাব ও ভ্তান জিজ্ঞাসা ।. 

কখন জানা যায় না। শায়ণ, রাবণ, মহীধর আদি দেশীয় 

এবং মোক্ষমূলার উইলিয়মস্ আদি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 

নিরুক্তের সাহায্য ব্যতীত বেদের অর্থ করিতে যাইয়া! পদে পদে 

গনর্থ করিয়। বসিয়াছেন। এই জন্যই লোকের মনে একটা 

কিস্তৃতকিমাকার বিশ্বাস বেদে হইয়! গিয়াছে, বেদে কেন ! 
সমগ্র প্রাচীন আর্ধ্যজাতিটাই যেন একটা তন্রপ। মহর্ষি 
দয়ানন্দ সরম্বতী মহাশয়ের খখেদ্দাদি ভাষাভূমিকা নামক 
গ্রন্থ পাঠে ইহার যথার্থতা সম্যক জানা যাইবে এবং বেদে 

ভুল বিশ্বাস সমূলে বিনষ্ট হইবে। . 
পিঙ্গলসূত্র যাহ! পিঙ্লাচার্য্য বারা রচিত। ইহা গন্ধবব 

বিদ্যা ও শ্লোক রচনার ভাগার। এই ভাগার হইতে ছন্দরত্ব 
বিতরিত হইয়া জগতের তাবু লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। 

হাণ্টার সাহেব: ৬. ভা. 17987366: ) বলিয়াছেন যে সাতম্বর 

গন্ধন্ন বিদ্যার মূল এবং এই বিদ্য! আর্্যাবর্ত দেশ হইতে সকল 

দেশের লোক প্রাপ্ত হইয়াছে । এই সপ্তন্বরের রচয়িতা মহরি 
পিল বেদ হইতে ইহার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মহধি ধন্বস্তরীকৃত স্থুশ্ুত এবং মহষি চরককৃত চরক সংহিতা । 
এই ছুই পুস্তক আয়ুর্েব্দ শাস্ত্রের মণি। এই ছুই পুস্তক 
আরন ও পরে সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়! জগতের তাবৎ 

লোক মায়ুদেবদ সম্বন্ধে শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছে। চরক সংহত! 

পাঠে বুঝা যায় যে ভগবান অ'ত্রের আদি চিকিৎসকগণ ছাত্র 

ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল সামগ্রী সহ ফ্রান্স, চীন, বর্ধ্মা 



সপ্তমানুক্রনঃ | ৩৫ 

আদি দেশ দেশান্তরে যাইয়া ছাত্রদিগকে তাহাদিগের আচার 

ব্যবহার রীতিনীতি খাদ্য ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে উপদেশ 

দিতেন। এবং স্ৃশ্রুত পাঠে জানা যায় পৃথিবীর সর্বত্র 
। আয়ুর্বেদ শান্ত্র গ্রচারার্থ এদেশ হইতে বৈদাগণ সর্বত্র যাতায়াত 
করিতেন। এই পুস্তকের প্রথমেই আযুর্ধেবদীয় মহসভার বর্ণন| 
আছে। এই বিদ্যার বীজ বেদ হইতে গৃহীত হইয়। উক্ত 

আকারে পরিণত হইয়াছিল। 
মনুস্মৃতি মহধি মনুকৃত। ' ইহ! মানবধন্ন্ম শান্ত্রনামেও 

খ্যাত। ইহাতে আত্মিক, দৈহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা পূর্ণ ভাবে বর্ধিত আছে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিদ্বান 
জোকোলিয়ট ( ০০০11196) সুন্দর রূপে প্রমাণ করিয়াছেন 

যে রাজ্য ব্যবস্থার আদি গুরু মহযি মনু এবং এই অনুপম 

পুস্তকের অনুবাদ যুনান, মিশ্র ও রোমে পাওয়! যায়।% 

মহধি মনু এই সমস্ত বিষয়েরই বীজ বেদ হইতে গ্রহণ 

করিয়াছেন। 

সূর্য্য সিদ্ধান্ত শাদি জ্যোতিষ শান্ত্র। ইহাতে গণিত, 
বীজগণিত, রেখাগণিত, ভূগোল, খগোল ও ভূগর্ড বিদ্যা পূর্ণ 
তাবে কণিত আছে। এই পৃথিবী কত নর্ম স্থ্ট হইয়াছে ও 
কত ক।ল পরে প্রলয় হইবে ইত্যাদি মহান মহান প্রশ্নের টন্তর 

ইহাডে নির্ধারিত হইয়াছে । এই জ্োতিষ বিদ্যাও অন্যান্য 

পাস ৩ জগ আক জপ এ পাপ শপ পপ জা সী সী শস্লও পপ ৯০ শা শপ ৭ ৮৭ তপ্ত শা 
মিলিটারি ০ 
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৩৬ ভাষা ও জান জিজ্ঞাসা । 

বিদ্যার 'মত আধ্যবর্ত হইতে অন্য দেশে প্রচারিত হইয়। 
ছিল। এবং এই বিদ্যার বীজ ও বেদ হুইতে সংগৃহীত। 

এঁতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ এই চারি গ্রন্থ চারি 
বেদের ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্যাখ্যান পুস্তক । এই গ্রন্থে শবের 

এরূপ বিচিত্র গভীর ও সারগভিত ব্যাখ্যান লিখিত. আছে 
যে-তাহা পাঠে, মনে হয় যেন সংস্কৃত ভাষা “যো হুকুম? 
বলিয়া খষিদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়ছে। বেদের 
এই সকল পরিভাষা দেখিলে ভাষাজ্জ পণ্ডিতগণের বুদ্ধিও 

আশ্চধ্যে ভূবিয়। যায়। এরূপ বিচিত্র পুস্তক জগতের কুত্রাপি 
দৃষ্টি গোচর হয় না। 

দশোপনিদ । এইরূপ অনুপম জ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 
জগতের কুত্রাপি নাই। ইহা আমরা কেন সকল বিদেশীয়গণ 

এমন কি মুসলমান বাদশাহ দারাশিকোহ বলিতে বাধ্য 
হহয়াছেন যে উপনিষদ ব্রঙ্গ বিদ্যার শিরোমণি গ্রন্থ যাহা 

প্রায়, সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া! জগতে ব্রহ্ম বিদ্যার 

ঘোষণা! করিতেছে। ইহাতে এরূপ সুক্ষন সুক্ষ বিজ্ঞানের 

বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে তাহা অন্য ভাষায় অনুবাদ 

করা একান্ত অপত্তব। মোক্ষমূলার ইহা স্বীকার করিয়াছেন * | 

এই ব্রচ্গ বিদ্যার বীজ বেদ হইতে বিশেষ করিয়া যজুর্বেবেদের 

সারা চল্লিশ অধ্যায় হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

* (11205610006 50110191510) 0010 01 006 010000]0 ০1 

(19075180076 006 00801500005) 1 080 0101) 16068 ৮109 117059 



অষ্টমানুক্রম:। ৩৭ 

ষড় দর্শণ। ইহার বিষয় এমন বিদ্বান নাই যিনি জানেন 

না।, জতএব ইহার বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। ইহাতে 
পরমাণু হইতে গুল জগত, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
প্রশ্নের স্পষ্ট ও অভ্রান্ত উত্তর সম্নিবিষউ আছে। সমস্ত 

দর্শনই বেদের উপাঙ্গ বলিয়৷ খ্যাতি। যোগ দর্শণ যাহ! যোগ 

বিদ্যার এক মাত্র অন্তত পুস্তক। এখনও ইন্দ্রিয়ারামী 
জড়বাদী পশ্চিমী বিদ্বানগণ এ বিদ্যার বিষয় জ্ঞাত নহেন। 

সম্প্রতি আমেরিকায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ত 

হইতেছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে যত প্রকারের বিদ্যা জগতে 

প্রগারিত আছে তাহ! ভারত হইতে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত 
হইয়াছে এবং ভারত সমন্ত শিদ্যার বীজ বেদ হইতে গ্রহণ 

করিয়াছে। 

অষ্টমানুক্রমঃ | 

ধর্ম সন্বন্ধেও বদি বিশেষ গবেষণা! করিয়। দেখা যায় 

তবে স্পষ্ট বুঝ! যাইবে যে, যেসকল সম্প্রদায়ী ধর্ম প্রচলিত 
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৩৮ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

আছে তাহাও সমস্ত বৈদিক ধর্ম হইতে গৃহীত। যদিও হঠাত 
দেখিলে বৈদিক ধন্ হইতে একেবারে বিপরীত বলিয়৷ বোধ হয়। 
ব্লাভাটস্কি (7. £, 31858651) মহোদয়া যথার্থই বলিয়াছেন 
ধর্ম্দের আবিষ্কারক জগতে কেহ নাই ও থাকিতে পারে না। *% 

সকল ধর্্মসপ্রদায়ই ক্রমশঃ ক্রমশঃ পূর্বব পূর্বৰ ধম সম্প্রদায় 
হইতে গৃহীত দেখিতে পাওয়। যায়। মুসলমান ধর্্দ ইহুদী 
ও কতক পারদী ধর্ম হইতে গৃহীত। ুশ্চান ধর্ম ইহুদী 
ও বৌদ্ধ ধন্ হইতে গৃহীত, বৌদ্ধ ধর্ম তত্কালীন প্রচলিত হিন্দু 
ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম হইতে গৃহীত? পারসীক ধর বৈদিক 
ধর্ম হইতে গুহীত* এবং বৈদিক ধন অন্য কোন ধশ্ম সম্প্রদায় 

পপ পপ ৮০৮০৯ পপ পল ০ ০০০ ৭ সপ পিস 

* 71010 0087 006 0026 90110171985 562160 (112 (11016 100৮6. 

885 & 161110115 (0107001 16007 4921) 3301600 0 নিন 

৮1)0 1290 107/671060 & 180 101115007 2.16529160 2 06%/ 000, 

16561001106 01০ 211 09125101015) 1106 001011081 09201005 +১০*৯০৯ ৯ 

548 11161600016 15 09001001005 ১১০১০১০০০০০০১৪০৪০০০০৯০৯ 8110৮ 05 

17, 16266, 90100 09115 10101 8110006010911) 2 09151711060 001 0 

10911) 85 921010 «1 0117 1004 00 7 1 07001 06210 138% 

10000005, ] 06116৮9 18 0১0 2170101)65 2১0 11061610161] 100 (1061, 

030015৫ 1) 90161306 ০01 1২6121070 (97 11920781151), 

+ এন্থলে এসন্বন্বে জাতাবমাত্র বেওয়! হইল, বিশেষ জানিবাঃ ইচ্ছ! ইইলে 
01. 111115, 11250081167, 6110৮, 21. 81515585 আদির পুস্তক পাঠঃ 

অবগত্ত হইতেন। 
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হইতে গৃহীত হয় নাই।* কারণ ইহা! আদি ও সনাতন। 

মহর্যা দয়ানন্দ সরশ্বতী জগতের সমক্ষে জোড় করিয়া 
বলিয়াছেন “যহ নিশ্চয় হৈ কি জিতনী বিদ্য। গর মত ভূগোল মে 
ফৈলে হৈ বে সব আধ্যবর্ত দেশ হী সে প্রচরিত হুএ হৈ।" 
( সত্যার্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠে ২৭৬ ) 

* 1106 ৬6010161161, ৮25 010 0101) 0106) 0১০ ৫6৮51071767 

০1 51)101) 000 01806 ৯100 80 6৯072116005 10010100065, ০১৮০, 

2 ১৭০৯২৯১৪০০০১৬৭০০৯০০৯৯০০ ৮৪] 117 07616111001 0701160৮৭ 

82151010121), 1১100010191) 200 2 9196061 (1116 16151812 100016006৭ 

18৮6 0660 01500০৮6190. 

11715 ৮1120 02) 10090] ও5 0,129. 0) 18%0110), 



ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাম। 
স্মপরারাছা টিটওটি ি (ডি 102১1 ধা ও ৪৩ ০ ৩০০০০০০০ 

ক্ষিভীন্ম অঞ্খ্যান্স । 

আর্ধ্য জাতির ইতিহাস বদি পুষ্থাণুপুজ্ঘরূপে পাঠ করা 
যায় তবে বুঝা যাঁয় প্রথমে মানুষ ৫কমন করিয়! বিদ্যা শিক্ষা 
করিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আধুনিক ও উহাদ্দিগের 
ইতিহাসও আধুনিক | উহারা জগতের আদি বিবরণ কিছুই 

- দিতে পারে না। কোথা হইতে দিবে? খুষ্টানদিগের মতে 
জগত সৃষ্টি ৬০০০ হইতে ৮০০০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে 
ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এ সম্বন্ধে উহার অধিক বিশেষ 

কোন: কথ! পাওয়া যায় না। আধ্যদিগের জ্যোতিষ শান্তর 

পাঠে বুঝ! যায় যে স্থৃ্টি ১৯৭২৯৪৯৯০১৩ এক অর্বব সাতানববই 
কোটী উনত্রিশলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তের বদর অতীত 

হুইয়। গিয়াছে ও এখনও প্রলয়ের ২৩৪৭*৫০৯৮৯ দুই অর্বন 

চৌত্রিশ কোটী সত্তরলক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত উননব্বই 
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বগুসর অবশিষ্ট আছে এবং এক এক স্ষ্ি কল্পকাঁল পর্য্যন্ত 
বিদ্যমান থাকে। 

“শতং তেহযুতং 'হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি 
কণ্মঃ। অর্থব ৮1১।২২১॥ 

অর্থাৎ দশলাখ পর্যন্ত শূন্য দিবার পর ২, ৩, ৪ যোগ 
দিলে এক কল্পের বর্ষ গণন! হইয়া থাকে যথ'ঃ--৪৩২০০০ 

০০০০ চাঁর অর্ধ বত্রিশ কোটা বর্ষ। ইহাকে জ্যোতিষ শানে 
ব্রহ্ম দিনও বলা হইয়াছে । জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা প্রণালী 

এস্থলে স্ুলতঃ দেওয়া যাইতেছে £-_ 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর 'ও কলি এই চারি যুগ। এই চার 

যুগ মিলিয়া এক চন্যুগ হয়, ৭১ চতুযু্গ মিলিয়া এক 

মনন্তর এবং ১৪ মন্বস্তর ও ১৫ সন্ধি বা সত্য যুগ মিলিয়া 

এক কল্প বা ব্রক্মদিন হইয়! থাকে। ইহাই সৃষ্টির স্থিতি অব । 
ইহার সংখ্যা এইরূপ £-- 
সত্য যুগ ১৭২৮০০০ ( সতের লক্ষ আটাইস হাজার বম ) 

ত্রেতা ১২৯৬০০০ ( বারলক্ষ ছিয়ানববই হাজার বর্ষ ) 

_ দ্বাপর ৮৬৪০৭ ( আটলক্ষ চৌবটি হাজার বর্ষ) 

কলি ৪৩২০০৪ ( চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষ ) 

চতুর ৪৩২০০০০ ( তেতাল্লিশলক্ষ বিশ হাজার বর্ষ ) 

স্পেস 

সন্ধি ১৭২৮০০* ( সতেরলক্ষ আটাইস হাজার বর্ষ) 
এ শিপ? ক ৪ শশী শর পি শো শী পাপ পপর পি 
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চতুযুগ ৪৩২০০ ০০ 

৭১ 

৪8৩২০০০০ 

৩০২৪০০০০ 

মধস্তর ৩০৬৭২০০০০ (ত্রিশকোটি সাতষটিলক্ষ বিশ 
১৪ হাজার বর্ষ ) 

১২১৬৮৬৮০০০০ 

৩০৬৭২০০০৩০০ 

চতুর্দশ মন্বন্তর ৪৯২৯৪০৮০০০০ ( চাঁরি অর্ন, উনত্রিশকোটি 
চল্লিলক্ষ আশি হাতার বর্ষ) 

১৫ সন্ধ ২৫৯২০০০০ (ছুইকোটি উনষাইটলক্ষ 

ৃ বিশ হাজার বর্ষ ) 

কল্প ঝ ব্রঙ্গদিন ৪৩২০০০০০০০ ( চারিঅর্বব বত্রিশকোটি বর্ষ) 

আজ পধ্যন্ত স্থষ্টির ৬ মন্বন্তর ২৭ চতুযুর্গ ৭ সন্ধি ও 
সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির ৫০১৩ পাঁচ হাজার তের বর্ষ অতীত 

হইয়াছে। এই প্রণালিতে গণন!, শ্ছির আদি হইতে আজ 

পর্যন্ত চলিয়া আমিতেছে এবং সকল আগ্ত বিদ্বানগণ ইহ! 

স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে ইহা ভ্রম বা মিথ্যা 

বলিরার কোনও কারণ নাই। যদ্দি কেহ এগণনাকে মিথ্যা 

বলিয়া উড়।ইয়৷ দিতে চেষ্টা করেন তবে কোনও গণনাই 
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সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন কর! যায় না। যদি কেহ বলেন থুষ্ট 
১৯১১ বসর আগে দেহ ত্যাগ করেন নাই, তবে তাহাকে 

এইরূপ উত্তর দিতে হইবে থুষ্টের মৃত্যুর পর হইতে ক্রম 

পূর্বক এই অব আজ পর্য্যন্ত চলিয়৷ আমিতেছে এবং মেই 
দিন হইতে আজ পর্ধ্যস্ত সকল খুন্চান বিদ্বানই ইহা স্বীকার 

করিয়া আমিতেছেন অতএব ইহাতে ভূল বা প্রমাদ 
থাকিতে পারে না। সেইরূপ সৃষ্টির আপি হইতে ক্রম পূর্বক 
উপরোক্ত হ্ষ্টাব্ষ চলিয়া আসিতেছে এবং সকল আর্য 

বিদ্বান ও জ্যোতিবর্িদ্গণ ইহা স্বীকার করিয়া আঙিয়াছেন এবং 

আধ্য পঞ্জিকায় আদিকাল হইতে স্ষ্ট্যবব লিখিত হ্য়। মাসিতেছে 
অতএব ইহাতে কখন ভ্রম ব! প্রমাদ থাকিতে পারে ন1। 

আজকাল কোনও কোনও বিদেশীয় প্রত্ৃতন্ববিদ পণ্ডিতগণ 

আনেক গবেষণ! ও পরীক্ষার পর স্থষ্টির অতি প্রাচীন গিদ্ধান্ত 

করিতেছেন ।* 

আমেরিক! দেশেও পৃথিবীর সৃষ্টি কাল নির্ধারণে চেষ্টা 

%[95090070 006 226 01070 02101) 00081 3) 11001080815 দ৪ 

1005 01016] 800)0110 17611500081) 0105) (099 10 19 00017 

115016100809010 01 25561007010) 00100 1100 10701500100 012 

0011 018100115 1655 (08) 51000015800 8815 010 :.***০০৮০০৪০৮৯০১০০০, 

84266585745 .০**০৯০]0 006 600 000) 0%67909 911 810100200 

20 ৪11 00090951000 ৪0৫ (10 000006, 06 থা] 6১010111) 0671016 

(1017 06০00 01876008560 00 198 0060 10 0150006 "" 

[17061160008] 06610021601 1)) 1)7. 1)18061, 



৪8 ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

আরন্ত হইয়াছে ও ক্রমশঃ সত্যের দ্রিকে অগ্রসর হইতে 

দেখ! যাইতেছে, ছয় হাজার, আট হাজ্জার বতনর হইতে 

আজ তিন কোটা বৎসরে আসিয়। পৌছিয়াছে* আশা কর! 
যায় ভারতের সাহায্যে যথার্থ কাল নির্ণয়ে সমর্থ হইবে। 

৮ পর এপস এ 

«10101100199 58215 01016 85 2 015901061762 06169) 

(9001021515 8190 121))5101515 10016827060 06 (360102109) 216 5) 

(100 1210) 1101) 0006 06010901515 55007809060 09 09 ৪0 16291 3০9 

10111101) 0685) স1)016 006 60051015060, 071010911) 

(011) (1011100)1/2101)0 0015511012110159) 0016 001010018115610 ১1771 

20601 2০ 029 170811101 50815, 41808217070 5050) 00 1716- 

8010%110 11)15 010 0020010৮61759 58017)5 ক) (0 1026 ১৩] 06010৫0 

11) 85001 01 116 060108195, ১0276 (2056 20০ ১০৪০৮ ৫000060, 

(07) (119 0:00010101) 01 15011071900 20 07071 06552 19৯ উা 

11101001259 110111017 76215 007 01)6 25 01 076 6৪10), 1100 9277) 

1১055101515 1785 100618119 20210119090 10 ৫6161710006 19) 01100 ০১1)০- 

11161), 0176 1206. 000 10101) 1)01100)15 0910015150. 12) 07011807106 

110 00001) 0161)06, 116 09070 01080 0১6 00510010 011)611002) 1776), 

011060 09 4০০ [10011)65 01 0)011017109 1) 7 5655 25 06710211718 

1055 10721) 2 ১ 10-2 001)10 061701000165, 0020 0015 16 09110%5 

০ পি পপ পপ সপ পপ সপ অপ 

11021 0105 01210771601 07011971065 06776718005 1855 01917 3-7 ১৮10 

0010)0 0010110)01675 01 17617008061 9681 1767306 91 16858 2০ 

10111100 36815 10)1151 08 21104901০01 06 90000)10180107 01 11৫ 

9 00010 96170000615 01110] 91010 215 20021509910 10. 6217) 

81900100606 06510171016 010118101065, 17776 65061110060005 101) 

01000016005 086 2 ৮9106 10: 006 199 ০1 07009001020 01 116110]17) 

৮1010) 15 01 5217)6 1816 01 17180110006 25 1156 52106 02101012160 17) 

[২0000109109 0 23 1196 1650105 216 1301 18£87090 25 01050101119 

91081) 08060000507) 21810650216 10256 0662) 00101167170. 
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প্রথম মনুষ্যগণের স্থটি তিব্বতে হইয়াছিল। মনুষ্যগণ 
স্টির প্রথমে ভ্রিবিষ্তাযুক্ত বেদ প্রথম এই স্থানে প্রাপ্ত 
হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান ত্রিবিষ্প নামে খ্যাত। এই 
স্বান অগ্যান্ত বাসোপযোগী সকল স্থান হইতে উচ্চ বলিয়া 

প্রথম শীতল হইয়া অন্নোৎপন্তিষোগ্য হইয়াছিল, এই জন্যই 

এইস্বানে আদি হ্ষটি হইবার কারণ। আমেরিকার বিদ্বান 

ডেবিস তাহার রচিত “হারমোনিয়া” নামক পুস্তকের ৫ম 
ভাগে প্রতিপাদিত করিয়াছেন হিমালয় সর্ববাপেক্ষা উচ্চ পর্ন 

এই জন্য আদি স্থ্টি হিমালয়ের নিকট কোনও স্থানে হইয়া 

থাকিবে । জারমানীর প্রোফেসার ওকেনও এ বিষয়ে সহমত 

প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুকাল এইখানে বসবাসের পর 

হাহাদিগের ভিতর যখন কতক বিদ্বান ও কতক বিদ্বান 

হইল এবং লোক সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল তখন শাধ্য 

অর্থাৎ বিদ্বানগণ একত্র অবস্থান কর অহ্বিধ! বোধ করিয়। 

ভঁগোলের মধ্যে আর্ধ্যবর্ত দেশ বসবাসের অত্যন্ত স্বিধা 

বুঝি! এই খানে আসিয়। একাবারে বান করিয়া ছিলেন, 
এবং এই দেশ উল্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, 
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৪৬ ভাষা ও জ্ঞান প্রিজ্ঞাসা | 

ইহার পূর্বে এ দেশের কোনও বিশেষ নাম বা কোনও 
মনুষ্যের বাম ছিল না| পরে অনাধ্য বা অবিদ্বানেরা অন্যান 

স্থানে সুবিধা মত বাস করিয়াছিল। বিদ্বেশীয়দিগের ইতিহাসে 
লেখা আছে যে আাধ্যগণ প্রথমে যখন ভারতবর্ষে আসেন 

তখন আদীম নিবাসীদিগকে অন্যায়রূপে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! 

এদেশ আশধিকার করিয়া ছিলেন এবং তাহাও ৪০০০ বগুসর 

মাত্র অতীত হইয়াছে। ইহা! সম্পুর্ণ মিথ্য। বা ভ্রমাত্বক, কারণ 
আধ্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন এদেশে কেহ বাস 

করিত না, আর যখন এরূপ কথ! আামাদের প্রাচীন ইততি- 

হাসের কোথাও পাওয়। যায় না তখন বিদেশীয়দিগের 

কপোল কল্পনা! কখন শ্বাস যোগ্য মহে। বিদেশীয়গণ এই, 

এতিহাসিক তথ্য কোথাহইতে সংগ্রহ করিলেন ? তাহার 

এ সম্বন্ধে কল্পনা প্রসৃত ঘটনাবলি ইতিহাসে স্থান দান 
খারয়াছেন। আমর বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পন। বিশ্বা 

করিয়া আমাদের ছেলেদের উহা! অন্রাস্ত এতিহাসিক সত্য 
বলিয়৷ কম্থ করাইতেছি এরূপ দুরবস্থা আমাদের ঘটিয়াছে। 

ইতিহাস এই বাক্যের ভিতর ইতি +হ+ আস এই তিনটা 

কথা আছে। ইহার অর্থ এই রূপ ইতি--এই রূপ, হ--নিশ্চয় 

করিয়া, আস-_হইয়াছিল ব! ঘটিয়াছিল। তাহাহইলে ইন্তিহাস 
অর্থে পূর্বেব এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ঘটিয়াছিল। ভারতের 

ইতিহাস লিখিতে গিয়। বিদেশীগণ ইতিহাসের অর্থ ভূলিয়া যান। 

তাহারা লিখিয়াছেন ভারতের প্রাচীন এতিহামিক তথা পাওয়া 



প্রথমান্ত্রমঃ। ১৭ 

যায় না তবে এ বিষয়ে তীহাদের আন্দাজ ঞ্। বাহার! আমাদের 

রীতি, নীতি, আচার সাহিত্য ও ধশ্ম জানেন না কাহাদের আন্দাজ 

কেমন করিয়! সতা বলিয়া বিশ্বাস কর! যায় বরং সর্ববতোভাবে 

বিশ্বাসের অযোগ্য বল! যাইতে পারে। দেবাসুরের যুদ্ধ যাহা 
আমাদের শরীরে প্রত্যহ হইয়। থাকে অলঙ্কারচ্ছলে ব্রাঙ্গণ 

গ্রন্থে লেখা আছে তাহা হইতে বোধ হয় মোক্ষমূলারাদির 

উর্ববর মস্তি এই কল্পিত যুদ্ধ আবিষ্কার ও অতিরঞ্িত 
করিয়। থাকিবে। দে যাহ! হউক তিব্বত হইতে পৃথিবীর 
চারি দিকে বসবাসের পুর্বেব সকল মনুষ্যেরই এক ্তাম! 

ছিল তাহা সংস্কৃত, ইহা পূর্ববাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আধ্য 

বা বিদ্বানগণই সংস্কৃত ভাধাজ্ঞ ছিলেন আর শ্রানাধ্য বা অনাড়ী- 

দের ভাষ৷ সংস্কৃত হইলেও তাহার! সংস্কত ভাষ্মজ্ঞ না হওয়ায় 

এবং গাধ্যগণ হইতে পৃথক হওয়ায় শিক্ষাভাবে, দেশ 

ব্যবধানে অভাব ও প্রকৃতি অনুসারে এবং আলসা বিধায়ে 
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৪৮ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাদা। 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথক হইয়া! মিশ্র ভাষার 
(য়েচ্ছ ভাষার ) উৎপত্তি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। 

এই অনাধ্যগণ তাবৎকাল পর্যন্ত বন্য পশুদিগের মত 

বাম করিত যাব না|! এদেশ হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা! 

দেওয়! হইয়াছিল । 

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ | ম্বং স্বং, 
চরিত্রং শিক্ষেরণ, পৃথিব্যাং সর্ববমানবাঃ ॥ মনুঃ খা২০ ॥ 

এই দেশের বিদ্ধানগণ কর্তৃক পৃথিধীর সকল মনুষ্য শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাৎ যতদিন এদেশ হইতে অন্য দেশে 

শিক্ষার বিস্তার হয় নাই তত দ্রিন পৃথিবীর অন্য সকল 

দেশবাসী মুর্খ ও অসভ্য ছিল। যাবতীয় বিদ্ত/ আর্ধ্যবর্ত 
দেশ হইতে মিসর, মিসর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে রোম, 

রোম হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থান এবং তথা হইতে আমে- 

রিকাদি দেশে প্রচারিত হইয়াছে, এ বিষয় পূর্ববাধ্যায়ে বিশেষ 

ভাবে বলা হইয়াছে এবং এ কথার যথার্থত! সকল দেশের 

ইতিহাসই স্বীকার করিয়াছে । এই দেশের নাম ভারত 

হইবার অন্যতম কারণ এই যে এই দ্রেশ অতি বিস্তৃত ও 
জগতের তাবগ বিদ্বান এবং সকল প্রজাকে রাজব্যবস্থাদ্বারা 

ধারণ করিত এবং যাবতীয় বিদ্যা ও উত্তম পদার্থ এই 

দেশেই প্রকাশিত ও উৎপন্ন হইয়া জগতের তাবশ লোককে 

পোষণ করিত। শতপথ ব্রাক্মণে ভারত শব্দের উক্ত রূপ 



প্রথমানুত্রম: | ৪৯ 

অর্থ লিখিত আছে। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে মানুষ যত দিন 
না অন্য কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে ততদিন 

তাহার! কখনও বিদ্যা লাভ করিতে পারে না । কারণ, কারণ বিনা 

কখন কার্ধ্য হইতে পারে ন1। এখন বিচার করিয়। দেখিতে 

হইবে হৃষ্টির আদিতে আধ্যগণ কোথা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইলেন? ইহার উত্তরে মহষি পাতগ্রলি তাহার যোগ দর্শনে 

বলিয়াছেন । ৫ 

স এষ পুর্বষামপিগুরুঃকালেনানবচ্ছেদাঁৎ ॥২৬॥ 

বর্ধমান সময়ে যেরূপ আমর অধ্যাপকিগের নিকট পাঠ 

করিয়৷ বিদ্বান হইয়! থাকি পরমেশ্বরও তদ্রূপ স্ৃষ্রির প্রথম 
উত্পনন মগ্নি আদি খষিদিগের গুরু অর্থাৎ অধ্যাপন কর্তা 

হইয়। বেদ বিদা। শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 

তেভ্যন্তপ্তেত্য জয়ে বেদা অজায়ংতাগ্েখথেদো 

বায়োর্বভূর্বেেদঃ সূর্ধ্যাৎ সামবেদঃ | শঃ ১১1৪। 

ত৩ পশ্চাৎ 

অগ্নিবায়ুরবিভ্যন্ত ত্রয়ং ব্রল্ধ সনাতনঘ্। 

দুদোহ যন্দসিদ্ধার্থস্গবজুঃসামলদ্দণমূ। মনু ১২৩ 

আমি লাদি চারি মহধষি পরমাস্মা। হইতে চারি বেদ 

প্রাপ্ত হইয়! প্রমিন্ধ মাদিপুরুষ ব্রঙ্মাকে চারি ব্দে শি 

দিয়াছিলেন। 

8 



৫, ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাস । 

এবং ব্রহ্মা :_-স ব্রহ্গবিদ্যাং সর্বববিদ্যাগ্রতিষ্ঠা- 

মথববায় জেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। মৃণ্ডঃ ১1১। 

তাহার জেষ্ঠ পুত্র অধ্বাকে এই বেদ বিদ্যা শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। ৩ পশ্চাৎ ৫-- 

অথর্ববণে যাং গ্রবদেত ব্রন্মাইথর্ববা তাং পুরোবাচা 

ঈিরে ব্রন্মবিদ্যাম। সমস ভারদাজায় সত্যবাহায় 

প্রাহ ভারদধাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম ॥ মুঃ ১২ 

অধর্বব খধি যে বেদ বিদ্যা তীহ্ার পিতার নিকট হইতে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহ! অঙ্গির নামীয় খষিকে শিক্ষা দিয়া 

ছিলেন, অঙ্গির পুনঃ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ খষি গুরু 

পরম্পর! প্রাপ্ত বেদ বিদ্যা নিজ শিষা লঙ্গিরাকে উপদেশ 

করিয়াছিলেন। 

এইরূপে পরমেশর হইতে শ্যঠির আদি সময়ে শিক্ষ। 

প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মনুষ্যগণ বিদ্বান হইয়। আাসিতেছে। 

বিধান ও সজ্জনগণ এই সমস্ত এঁতিহাসিক শাপ্তবাকা 
কখনও অবিশ্বান করিতে পারেন না। যিনি এ বিষয় সম্বন্ধে 

আধা খধিকৃত পুস্তক পাঠ করেন নাই ও বিচার করেন 

নাই তাহারই পক্ষে ইহা! আপাততঃ অসম্তব বলিয়| বোধ হইতে 

পারে। কারণ-- 



গ্রথমান্ুক্রম: | ৫১ 

যথা যথা হি পুরুষঃ শাত্ুং সমধিগচ্ছতি। 
তখা তখ! বিজানাতি বিজ্ঞানং চাল্তরোচতে ॥ মনুঃ ৪1২০ ॥ 

মানুষ ক্রমশ; যেরূপ শান্ত জানিতে থাকে তজ্মপই বিদ্যা 

ও বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে রুচিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

হইতে থাকে । 

অনেকে এরূপ বলেন যে ঈশ্বর নিরাকার, তিনি কেমন 

করিয়া বেদ মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন? এ বিষয় 

অগ্রেও কিছু বল! হইয়াছে, ভগবান জর্ববশক্তিমান তাহার 

বেদ বিদ্যা শিক্ষা [দবার জন্য কোন ইন্ড্রিয়ের সাহাধ্য 

লইতে হয় না। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের কার্ধ্য নিজ 

সামর্থ দ্বারা করিয়! থাকেন । সাংখা দর্শনে কপিল মুনি 

বলিয়াছেন-__- 

ঈশ্বরাসিদ্ধে ॥ ১। ৯২॥ 
ঈশ্বরে এরূপ দোষ অসিদ্ধ অর্থাৎ ঘটিতে পারে না। 

কারণ___ 

সর্বেবন্ট্রিয়গ্ডণভানং সর্বেক্দ্িয়বিবর্চজতম্ । 

শ্বেতঃ ৩।১৭॥ 

তাহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের সামর্থ বর্দমান আছে কিন্তু 

তিনি সকল ইন্দ্রিয় বিবঞ্ভজিত। যেমন মনের ভিতর খাগেন্দ্িয় 

না থাকায় শব্দ উচ্চারিত হয় না তথাপি যেমন মনের ভিতর 
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প্রশ্নোত্তর আদি বিচার অন্ফুট শব বা ভাষার দ্বারা হইয়া 

থাকে। আমি যদি তোম! হইতে দুরে থাকি তবে চিৎকার 
করিয়া বলিতে হয় যদি নিকটে থাকি মৃহুম্বরে বলিলেও 

শুনিতে পাও । শব্দ উচ্চারণের আবশ্যক এই যে তোমার 

আত্মা যে কর্ণেন্দ্িয় ও মনেক্দিয় দ্বার শ্রবণ ও মনন 
করিবে সে আম! হইতে দূরে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্ম। তোমার 
মন ও আশ্মায় ব্যাপক হইয়া আছেন অতএব তাহাকে অন্য 

মানুষের মত শব্দ উচ্চারণ করিয়! বলিবার আবশ্যক হয় 

না। তিনি মানুষের হদয়ে বেদ বিদ্যা প্রচার করিয়া 

ছিলেন। কারণ হৃদয়ই বিদ্যাগ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। 

“সর্ব্বেষাঁং বিদ্যানাং হদয়মেকায়নমূ 1” রৃহঃ ২৪1১১ 
এবং প্রত্যেক স্বষ্টির প্রারস্তে এইরূপ চিরকাল করিয়া থাকেন 
ইহ! তাহার স্বাভাবিক কাঁধ্য । 

“এবং বা অরেহ্য মহতোভূতম্তনিংস্বমিতমেতদ্যদৃ্থেদৌষ- 
জুর্যেদ সামবেদোহ্রথবার্ধগিরসঃ” শতঃকাং ১৪। অঃ৫। ব্র!ঃ ৪। 

অর্থাঙ যিনি আকাশ হইতেও বৃহৎ সেই সব্বব্যাপী 

পরমাস্মা। হইতে খক্, যজুঃ, সাম ও অধ্বব এই চারি বেদ উত্পন্ন 

হইয়ীছে। যেরূপ মনুষ্যের শরীর হইতে শ্বাস প্রশ্বাস 

নির্গত হয় সেইরূপ স্বষ্টিকালীন অনন্ত বিষ্ভার "অধিকারী 

পরমাত্বা হইতে জতি সহজে মনুষ্যের হাদয়ে বেদ প্রকাশ 

হইয়া! থাকে । 
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অনেকে বলেন ইহা! কখন হইতে পারে না, ঈশ্দর খধি- 

দিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন উহা! দ্বারা তাহারা বেদ রচন। 

করিয়া থাকিবেন। জিজ্ঞাসাকরি শুগবান তাহাদিগকে 

কিপ্রকার জ্ঞান দিয়াছিলেন যাহ দ্বার তাহার! বেদ রচন! 

করিতে সমর্থ হইলেন? তবে বলিতে হইবে বেদরূপ ভান । 

যখন ঈশ্বরের জান দ্বার বেদ রচিত, তখন তিনিই বেদের 

প্রণেতা হইলেন। অতএব বেদ ঈশ্বর কৃত হইবার বাধা নাই। 

আনেকে আবার বলেন সকল মন্ুযষেরই স্বাভাবিক জ্ঞান 

আছে এ জ্ঞানের ক্রমশঃ চর্চা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভইলে 
মানুষ পুস্তকদি রচন! করিতে পারে এলং এ জ্জান না থাকিলে 

বেদ বিষয়েরও ভ্ঞান মনুষ্যের কদাপি খটিতে পারে না। 

অতএব বেদ ঈশ্বরকৃত হইবার আবশ্যক নাই । 

স্গাভাবিক জ্ঞান সকল মনুষ্েরই আছে কিন্কু দাভাবিক 

জ্ঞান স্বয়ং কৌন্ঞ কাম্য করিতে পারে না। ন্রান্ভাবিক 

জ্ঞান দ্বারা যদি পুস্তক রচনা! সম্ভব হইত তবে কেন লক্ষ লক্ষ 

বর ধরিয়া বন্য মনুষ্যগণ বিগ্ভাশক্ষ! বা গ্রন্থরচনা করিতে 

পারে নাই। ভগবানের অস্তুত স্থষ্টি কৌশল দেখিয়া ুমশঃ 
কেন বিগ্ভালাভ করে নাই ! কেবল মাত্র শুরুর আভ্াপেই কি 

নহে? স্লাভাবিক জঙ্কান, বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদর, আবলম্বন রূপ 

হইয়া থাকে মাত্র, বিদ্বানগণের নিকট বিষ্া শিক্ষা ব্যতিছ স্বাহা- 

বিক জ্ঞান দ্বার কেহ কখন বিদ্বান হইতে পারে নাই ও পারেনা । 
ইতিপূর্বেনই ইহ! এঁতিহাসিক প্রমান দ্বার! দেখান হইয়াছে । 
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উত ত্বঃ পশ্যন্ন দর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণুন্ন শুণোত্যেনামূ । 
ধাঃ। ম১১০1 হাঃ ৭১। থম ৪ | 

লোক মূর্খ হইলে শুনিয়াও শুনেন! দেখিয়াও দেখে ন 

এবং বলিয়াও বলে না। অর্থাৎ অবিদ্বানগণ অন্যের নিকট 

হইতে শিক্ষা ব্যতিত স্বয়ং কখন দ্রব্যের ও আত্মার ভ্ঞান 

প্রাপ্ত হুইয়৷ তাহা হইতে যথাযথ উপকার গ্রহণ করিতে 

সক্ষম হয় না। যেরূপ লামরা আচাযোর নিকট বিষ্াশিক্ষা 

করিয়া থাকি এবং পরে বিদ্বান হইয়া নিজের ও অন্যের উপকার 

করিতে সমর্থ হই, তত্রপ স্থগ্রির প্রথমে ঈশ্বররূপ মাগধ্যের 

আধশ্ক ছিল। কারণ বিদ্কা অপরের নিকট প্রাপ্ত হইলেই 

বিদ্বান হওয়া যায় অন্যগা নহে । যেমন দিয়াশলাহে সাধা- 

রণ অগ্নি বন্ধমান থাকে কিন্তু তাহ! হইতে বিশেষ অগ্নি 

প্রাপ্ত হইতে হইলে অন্য কাহারও ঘুর ঘর্ণ আবশ্যক 

হয় সেইরূপ সাধারণ জ্ঞান মন্ুষ্যের থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান 

প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ কাহারও নিকট হইতে 

শিক্ষ। রূপ ঘর্মনের আবশ্যক । 

কেহ কেহ এরূপ বলেন যদি বেদ ঈশ্বর কৃতই হইবে তবে 

অগ্নি, বায়, আদিত্য ও অঙ্গিরা খধির হৃদয়ে প্রকট করিবার কারণ 

কি এবং ইহা কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইল কেন ? তবে কি 

ঈশ্বর অন্য দেশবাসীদিগের জন্য বেদ প্রকাশ করেন নাই ? 

ইহ! দ্বারা বেদ ঈশ্বর কৃত নহে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । 
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ভগবান ন্ঠায়কারী তাহাতে পক্ষাপাত সম্ভবে না উক্ত 

ডারিজন খধষির হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করাতে হ্যায়কারী ভগ- 

বানের সম্যক ন্যায়েরই প্রকাশ পাইতেছে। 

যে। ব্রাহ্ধনং বিদধাতি পূর্ববং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহি- 

নোতি তন্মৈ। শ্বেতীঃ ৬১৮ ॥ 

ভগবান স্যষ্টির আদিতে বেদ জানিবার যোগ্য 

মানুষকে সৃষ্টি করিয়। তীহাদিগকে বেদ প্রদান করিয়। 

খাকেন। আতএব জানিতে হইবে যে উক্ত চারি খধিগণের 

এরূপ পূর্ব জন্মাঞ্জিত পুণ্য ফল ছিল, যে স্টাহাদিগের জদয়ে 

বেদ প্রকাশ করা ঈশ্বর উচিত বিবেচনা করিয়াই উহ] 

প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

যজ্জেন বাচঃ পদবীয়মী্তীমন্ববিন্দন্নমিযু প্রবিষ্টাম। 

ধা ৮২২৩ ॥ 

পুর্ব পুণ্যের প্রভাব দ্বার যোগ্যতানুসারে খধি, ঈশ্বর প্রেরণ! 

প্রারা, আপনার জদ্য়ে বেদরপ বাণী প্রাপ্ত হন। এবং 

সংস্কত "ভাষায় বেদ প্রকাশ করার অর্থ মনুষ্য মানরই 

ঠিতের জন্য । তিনি কোন এক দেশ ভাষায় বেদ প্রকাশ 

করিতেই পারেন না, যদি করিতেন হবে তিনি পক্ষপাশী 

হইতেন। কারণ স্বত্তির প্রথমে সকল মনুষ্যেরর এক ভাষা 

ছেল, তাহা সংস্কৃত, একথা পূর্বেবই বল! হইয়াছে। অতএ৭ 
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₹স্কৃত ভাষায় বেদ প্রকাশ করায়, বেদ ঈশ্বর কৃত নহে 

ইহ! প্রমাণিত না হইয়া, বরং ইহা! ঈশ্বর কৃত ইহাই নিশ্চয় 

করিবার সহায়তা করিতেছে। 

অনেকে বলেন বেদ যদি ঈশ্বরকৃতই হইবে তবে বেদে 

সকল মনুষ্যেরই গধিকার সমান ভাবে থাকা উচিত ছিল! 

শান্ত্জ্ঞ ব্রা্মণের নিকট শুন! যায় ও ইতিহাস পাঠে জান! যায় 

ব্রাঙ্গণ ভিন্ন পর জাতির বেদপাঠে অধিকার নাই। ন্যায়কার' 

ভণনবান কখন পক্ষপাতী হইতে পারেন না। ইহা দ্বার! বেদ 

স্বাথপর পষিগণ কর্তৃক প্রণীত বুঝা াইতেছে। 
যে ব্রাঙ্গণের এরূপ কথ! বলেন তাহারা শান্তরজ্ঞ নহেন 

্বার্থজ্ঞ। আর শুন| কথা মিথ্যা ও সত্য দুইই হইতে পারে, 

তাহ বিচার সাপেক্ষ । এই জন্য শুনা কথার উপর নির্ভর 

করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়! বুদ্ধিমানের কর্তব্য 
নহে। খষিকে স্বার্থপর বল! অঙ্ঞানের কার্য্য। জগতের 

শিক্ষাগ্তরু খষি। ফীহার! জগতের বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিজ 

জীবন ব্যয় করেন তাহারাই খষি। তবে তীহারা স্বার্থপর 

কেমন করিয়া! হইবেন? খধষি বলিলেই নিম্বার্থের জলম্ত 

মুণ্তি বুঝিতে হইবে। বায়ু ও জল যেমন সকল মনুষ্যের 
প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানের দান, বেদও মেইরূপ মণুষ্যগণ 

রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। ইহা ভোগ 
করিবার সকল মনুষ্যেরই সমান অধিকার। বায়ু বা 

জল যেমন কাহারও নিজ সম্পত্তি নহে, বেদও সেইরূপ 



প্রথমানুক্রম;। ৫৭ 

কাহারও নিজস্ব সম্পন্তি নহে। অন্যরূপ বলা ও বুঝ! 
মুর্খের কাধ্য মাত্র। 

যথেশাং বাচং কল্য। ণীমাবদাঁনিজনেভযঃ | 

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শুদ্রায় চাধ্যায় চ স্বায় চারণায় ॥ 

যুগ অঃ ২৬২ ॥ 

এই মন্ত্র প্রচার করিতেছে যে বেদ কোনও এক বিশেষ 

পুরুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নহে, কিন্তু সুর্ধ্ের মমান এই 
জ্ঞান মনুষামাত্রেরই জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে । অতএব 

বেদে সকল মনুষ্যেরই ঈধিকার (স্বন্ব) আছে ষোগাত। না 

থাকিলেও। কোনও কোনও আচাধ্া বা খষি শুদ্রের বেদ 

পাঠে অধিকার নাই বলিয়াঞ্চেন, সেখানে বুঝিতে হইবে 
অধিকার অর্থে যোগ্যতা এবং শার্ধে যেখানে যেখানে 

শূর্রের বেদে অধিকার আছে বলা হইয়াছে সেইখানে ন্বহ 
অধিকার অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। স্ব এবং যোগাত। 

এই ঢুই বাকোর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন । কোনও ধনাঢা বাক্তির 

যদি চারি পুর থাকে তন্মধ্যে দুইটি পুর বিদান ও সংযমী 
ও অপর দুটি পুত্র মূর্খ ও ইন্দরিয়ারামা হয়, তত্রাচ শেষোক্ত 
পুত্রদ্য় মষোগ্য হইলেও স্বহানুলারে পিতার ধন সমানাংশে 

প্রাপ্ত হইবে। তবে তফাৎ এই যে যোগ্য পুগ্রদ্বয় ধনের 

রক্ষা! বৃদ্ধি ও সদ্যবহার দ্বারা নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন 

ও শেষোক্ত পুত্রদ্বয় মুখতা বিধায়ে 'প্রাণ্ড ধনের হপব্যর দ্বার 



৫৮ তাষা ও জ্ঞান লিজ্ঞাসা। 

নিজের ও দেশের অমঙ্গল উৎপন্ন করিবে। সেইরূপ অনন্ত 

ধনশালী পরমপিতা পরমেখরের আমর ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য, শুদ্র চারি পুত্র। স্বত্ব হিসাবে আমাদের সকলেরই 
পিতার প্রদর্ত বেদরূপ ধনে সমান লধিকার। কিন্তু যোগ্যতা 

হিসাবে শুদ্র বা মুর্খের অধিকারের অভাব জানিতে হইবে। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যখন ভারতে জন্ধ পরম্পরা চলিয়া! 
আসিতেছিল সেই সময় স্বার্থপর নাম মাত্র ব্রাঙ্মণের৷ নিজদের 

আধিপত্য ও জীবিক! অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য উক্তরূপ মিথ্য। 

প্রচার করিয়া বেদরূপ সুধ্যের আলোক হইতে সকলকে বঞ্চিত 

করিয়! দেশের ও নিজদের কি সত্যনাশই না সাধিত করিয়াছে ! 

এই জন্য আধুনিক ইতিহাসে “ব্রাঙ্মণের” এই কলঙ্ক লিপি 
বদ্ধ আছে ! পুরাকালের ইতিহাস পাঠে এন্রম দূর হইয়া যাইবে। 

নিমিত্রার্থেন বাদরি তশ্মাৎ সর্বাধিকারং স্যাৎ। 

মী; ৬১২৭ ॥ 

নৈমিভ্িক সামর্থ দ্বার! মানুষ অধিকারী হইয়া থাকে এই 

জন্য বৈদ্রিক কর্মে সকলেরই অধিকার আছে বাদরি খধির 

এই মত। বৈদিক কণ্মে যোগ্যতা অনুসারে অ.ধকার হইয়া 

থাকে এবং যোগ্যতা নৈমিত্তিকী স্বাভাবিক নহে এই জন্য 

যোগ্যতাধিকারী পুরুষ মাত্রেরই বৈদিক কশ্মে অধিকার 

আছে। 



গ্রথনাস্রক্রমঃ | ৫৯ 

ব্রাহ্মণের বলেন উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে 

বেদপাঠে কখনও অধিকার আসিতে পাঁরে না৷ এবং উপনয়ন 

ব্রত শুদ্রের জন্য বিধি নাই, এই জন্য শুদ্ু যতই কেন যোগ। 

হউক ন| বেদপাঠে অধিকারী হইতে পারে না। 

ংস্কারেচ তৎ গ্রধানত্বা ॥ মী? ৬১1৬৭ ॥ 

ংস্কার বিষয়ে দ্বিজাঠির বিশেষতার কারণ ব্রাঙ্গনাপি বর্ণের 

প্রধানতা মাত্র। শুদ্র উপনধন বিনা সামর্থান্ুসারে অধিকারী 

হইয়া থাকে, কারণ উহাদিগের ভিতর সামর্থ বর্ধমান থাকিলে 

উচ্চ ধর্ণে অধিকার থাকায়। 

শৃ্রোব্রাঙ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশুন্রতামৃ। 

মনুঃ। ১০1৬৫ ॥ 

শৃদ্রকুলে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্গণের সমান গুণ, কষ্ট 

স্বভাব হইলে সেই শুদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে, সেইরূপ 
ব্রাঙ্মণকুলে উৎপন্ন হইলেও তাহার গণ কণ্ম শভাৰ শ্রের 

দশ হইলে সে শুদ্র হইয়া নাইবে ! 

ধর্মচর্যযায়। জঘন্যে। বর্ণং পুর্ধ্রং পুববং বর্ণমাপদ্যতে 

জাতিপরিবৃত্তৌ ॥ আপন্তন্ব সুত্রঃ ॥ 

ধন্্নাচরণ দ্বারা নিকুষ্ট বর্ণ উন্তমবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং 

যোগ্যতানুসারে সেই সেই বর্ণে পরিগণিত হইতে পারিবে । 



৩ ভাষা ও জাণ জঙ্জাদা। 

এক্ষনে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে শুদ্রে্ উপনয়ন কেন 
দেওয়া হয় না? শুৃদ্র অর্থে আকুশল ও আনাড়ি। 

শু্রদিগের সাধারণতঃ বুদ্ধি স্থল ও ব্র্গচধ্যাশ্রমের নিয়ম 
পালনে একান্ত মসমর্থ বিধায় তাঠাদিগের উপনয়ন সংস্কা- 

রের আবশ্যকত! থাকে না। এই সংস্কারের উদ্দেশ অতি 

মহান। “ব্রহ্মণে বেদাদি বিগ্ভায়ৈ চধ্যতে ইতি ব্রহ্গচর্যাম্? 

সংযমী হইয়। আচার্যের অধীনে নিয়ত কাল পর্যান্ত বেদাদি 

অধায়নরূপ ব্রতানুষ্ঠান করার নাষ ক্রঙ্গচর্য; এবং উত্ত ব্রত 
পালনের অভিষ্ঠ ও নি্দিকউ স্থানের নাম ব্রঙ্গচ্যাশ্রম। এই 

আশ্রমে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে উপনয়ন ক্রিয়া শনুষ্ঠিত 

হইয়। থাকে । উপ অর্থে সমীপ ও নয়ন অর্থে প্রাপ্ত হওয়া 

অর্থাৎ আচাধ্যের সমীপে বিদ্ভা শিক্ষার্থ গমন করিবার উদ্দেশ্যে 

যে সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম উপনয়ন। শূদ্র এই 
ন্রাশ্রমের এধিচারী না হওয়ায় উপনয়ন মাত্র শুর পক্ষে 

নিষিদ্ধ, কিন্তু যোগা হইলে বেদপাঠে মধিকারা হইয়। থাকে 

যেমন পুরে (শৃ্র) এতরেয় (তত্র) লোপমুদ্রা আদি এমন কি 

বেদের মন্ত্র দ্রব্টা খাঁষ পধ্যন্ত হইয়া ছিলেন। 

প্রসিদ্ধ বিদ্বান শায়ন মহীধর রাবণ উব্বট আদির বেদভাষ্য 

পাঠে জানাযায় যে, বেদে অনেক প্রকারের প্রলাপ ও কুৎসিৎ 

বিষয় আছে যাহা জ্ঞান ও নীতি বিরুদ্ধ এবং বায়ু অগ্নি, সুধ্যাদির 
স্তুতি ও প্রার্থন৷ জঙ্গলীর সদৃশ দেখা যায়। বেদ যদি ঈশ্বর কৃতই 
হইৰে তবে ইহাতে এরূপ কুৎসিৎ ও মুখের প্রলাপ থাকিত ন|। 



প্রথমানুক্রমঃ। ৬১ 

শায়ন আদি জাময়িক বিদ্বানগণ বেদের অনর্থ করিয়া 

জগতের যে কি সর্বনাশ করিয়াছে তাহ! বলা যায় না। বুদ্ধ, 
বৃহষ্পতি আদির মত অনামান্য ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণও 

উক্ত বেদভাষ্য দেখিয়া বেদে বীতশ্রদ্ধা হইয়। নিজেদের নাস্তিক 

মত প্রচলিত করিয়! গিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ, নিঘণ্ট, নিরুক্ত 
পাণিণী, মহাভাষ্য পূর্বব মিমাংসা হাদি ধষি কৃত গ্রন্থ যাহা 

বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত ও নিভ্রান্ত অর্থ জানিবার প্রণালী 

নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা পাঠে শায়ণ আদি সাময়িক পণ্ডিত- 

গণের ভাষ্য কোনও বুদ্ধিমানই গ্রাহ্য করিতে পারেন না। মহরি 
কণাদের বেদ সম্বন্ধে এই একটা মাত্র সু উদ্ধাত্ত করিলেই 

প্রলাপ ৪ নীতি বিগহিত কথা বেদে থাকিতে পারে কিনা 
তাহ! সম্যক বুঝ যাইবে । 

বুদ্ধি পুর্ব বাকৃকৃতিরবেদে ৬১১ ॥ 
বেদে ষে সকল বাকৃকুতি ( মর্থাৎ শব্দার্থের সন্বন্গ ) আছে 

তাহার সকল গুলিই বুদ্ধপূর্ণবক নির্ণিত। যাহ! বুদ্ধিপুপবক 

সন্সিবিন্ট তাঠা কখনও প্রলাপ ও নীতি দুষ্ট হইতে পারে না। 

সত্য বিদ্যার অন্য এ$ নাম বেদ। এমন কি ম্যালমুলার হাহার 

ফিজিক্যাল রিলিজন নামক এান্থে স্বীকার করিয়াছেন বেদের 

অর্থ বিদ্যা । মহধি দয়ানন্দ কৃত "বেদ ভাষা ভূমিকা” পাঠে সম্যক 

জান! ষাইবে যে বেদ সহ্য বিদ্যার ছাক্র এবং ইহাতে কোন 

প্রকারের ভুল ব! প্রমাদ থাকিতে পারে না। নকল আর্ধ্য সন্থা- 

নেরই এই পুস্তক পাঠ করা একান্ত মাবশ্যক। 



৬২ ভাষ। ও জ্ঞান গিজ্ঞাস।। 

অনেকে বলেন বেদ যদি স্থৃষ্টির প্রথমেই হইবে তবে বেদে 
মানুষ, ও নদী প্রভৃতির নাম কোথা হইতে আমিল। 

মহীধর রাবণ শায়ণ 'ও ম্যাকসমূলারাদির বেদ ভাষ্য দেখিয়া 

বেদে মনুষ্য আাদির নাম ও ইতিহাস আছে এই মিথ্যা! জ্ঞান 

লোকের মনে বদ্ধ হইয়াছে। বেদে কোনও বিশেষ ব্যক্তি 

স্থান বা নদ্বীর নাম নাই এবং থাকিতে পারে না। কারণ 

বেদে যে সকল বাক্য মাছে তত্সমন্তই ( যৌগিক) ধাস্বার্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা না জানিয়। বা অগ্রাহা করিয়া 

বেদের মহা অনর্থ করিয়াছে। মঙ্কাভাষ্য, নিরুত্ত, নিঘপ্ট, 

ংগ্রহকার আদি সকল খধিই বৈদিক শব্দ যৌগিক (ধাহার্থে 
ব্যবহৃত ) বলিয়াছেন। ইহ! সত্তেও ধদি কেহ বৈদিক শব্দের 

রূটি অর্থ কবেন তবে তাহ! গ্রান্থ হইতে পারে না। ম্যাক্সমূলার 

বেদের কতকাংশে বলিতে বধ্য হইয়াছেন যে বৈদিক শব্দ 

যৌগিক &। 
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আকৃতিস্তক্রিয়ার্ঘত্বাৎ। মী? ১৩৩৩ । 

শকের অর্থ জাতি অর্থে হইয়! থাকে ব্যক্তি বিশেষ অর্থে নছে। 

ব্যক্তি মসংখা ও ভিন্ন দিল্ন এই জন্য শব্ধ জাতি অর্থে বাবন্ধনন 

হয় ব্যক্তি ঈর্থে নহে । লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত গুরু দণ্ডের 

“টারমিনলঙ্গি অফ দি বেদ” নাঁমক প্রবন্ধে ইহার বিষয় বিশেষ 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

অনেকে আবার বলেন যদি বেদ ঈশ্বর কৃত হইবে তবে 

বেদ মন্ত্রের উপর খধি ও দেবহাদিগের নাম কেন লিখিত 

হইয়াছে । ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে ষে উক্ত উদ্ধ 

মন্ত্র উক্ত উক্ত ধষিদিগের দ্বারা রচিত ও উক্ত উক্ত বলত দেবতা 

আরাধনা 3 প্রার্থন৷ লিখিত মাছে। 

আঁখা। প্রবচনাৎ | বৈ? ১1১1৩০। 

(মাধ্যা ) -বদে খধিদগের নাম ( প্রবচনাৎ) অধায়ন ও 

অধ্যাপনা আর্থ আসিয়াছে । অর্থাৎ যে মহর্ষি যে বেদ মগের 

বুদিন মঅধতন ও অধ্যপন। করিয়াছেন সেই বেদ মনু সেই 

মহধির নাম ন্মরণার্থ উত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । রূচন' 

অর্থে নহে। 

ধময়ো সন্ত দৃষ্টয়ঃ মন্ত্রান সন্প্রাদদ্ুঃ | নিরু ১।২০। 

যে ষে খর প্রথমে যে যে মন্ত্রার্থের দর্শন হইয়াছে 

পূর্বে কেহ উত্ত মন্ত্রার্থ প্রকাশ করেন নাই, এব' 



৬৪ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

কাহাকেও বিশেষ ভাবে অধ্যাপন করেন নাই বলিয়। 

তত্তৎ মন্ত্রের সহিত তন্তু খধির নীম স্মরণার্থ লিখিত 

হুইয়। আসিতেছে রচনা জর্থে নহে । আরযে মন্ত্রের উপরযে 

দেবতার নাম লেখ! থাকে, মন্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে 

বুঝিতে হইবে __যে মন্ত্রে থে বিষয় সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে সেই 

মন্ত্রের তাহাই দরেবত|। এস্থলে দেবতা অর্থে অন্য কিছু বুঝিলে 
ভুল হইবে। মন্ত্রের অতিশয় গভীর ভাব। সৃক্ষম-দর্শী বিদ্বান 
ভিন্ন ইহার অর্থ ভূল করিবার বিশেষ সম্ভব। এই জন্য খষি 
মহধিগণ প্রত্যেক মন্ত্রের উপর ছন্দ ও মন্ত্রের বর্ণিত বিষয় বা 

দেবতা লিখিয়৷ দিয়াছেন। 

অথাতো৷ দৈবতং ততদ্যানিনামানি প্রধান্যস্ততিনাং 

দেবতানাং তদ্দৈবলমিত্যাচক্ষতে সৈষা দেবতোপপরীক্ষা 
যৎকাম খধির্ষস্থাং দেবতায়ামর্থপত্যমিচ্ছন্ স্তৃতিং প্রযু- 

উক্তে তদৈবতঃ স মান্ত্রো ভবতি ॥ নিরুক্তঃ ৭১ 

ইহার ভাবার্থ এই যে মন্ত্রে যে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বর্ণণ। 

করা হইয়!ছে, তাহাই মন্ত্রের দেবত|। 

কম্ম »ম্পতির্মন্ত্রো বেদে। নিরুক্ত ১1২॥ 

মন্ত্রে যে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছে তাহাই সেই মন্ত্রের 
দেবতা, সূচী ব! বিষয় বাক্য। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বেদের 

আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ দেবতার এই সোজ! অর্থের কথ৷ 
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মনে না রাখিয়া বা না জানিয়! বেদ মন্ত্রের কল্লিত ব্যাখ্যা 

করিয়৷ সাধারণের মনে বেদে ঘ্বুণা জন্মাইয়া দ্রিয়াছেন। যে 

সকল মগ্রের উপরে অগ্নি মর বরুণ আদি দেবত। লেখ! আছে 

সেইখানে সেই সকল মন্ত্রে অগ্নি আঁদির গুণাণুগুণ, যথাযথ 

ব্যবহার আদির সম্যক বূপে বর্ণণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
অগ্নি মরূৎ আাদি কল্লিত দেবতার প্রার্থনা! 'ও পুজাদির কথা 

আছে বুঝ! ও বলা! মূর্খতা ও অজ্ঞতা মাত্র। 

পরম পিতা পরমেশ্বর দয়ালু ও ন্যায়কারী। মনুষ্যদিগের 

শরীর রচণার বিষয় জালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! যায় 

যে, ষে সকল পদার্থ দ্বার শরীরের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে 
তাহ! ভগবান মনুষ্যদিগকে অজজ দিয়া রাখিয়াছথেন যেমন 

সুধ্য, নানা রউ ও আকার চক্ষুর জন্য, নান| রসযুক্ত ফল 
রসণার জন্য ইত্যাদি। সেইরূপ তীহারই রচিত নুদ্ধিরূপ 
যন্ত্রের উত্কর্ধ সাধনের জন্য তিনি কি শামাদের কিছু দেন 

নাই ? ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ তিনি দয়ালু 

এবং ন্যায়কারা। বিদ্যা] বুংহণানাম। চরক ॥ বিদ্যা সকল 

বস্তুকে পুর্ণ গাত্রার প্রাপ্ত করায়। এই জন্য যদি তিনি 

বিদ্বান না কাঁরাতেন তবে সকল মন্ুষ্যই বন্য পক গ্যায় 

হীন থাটিত হাতে কোন জন্দেহ নাই। ইঠার যথার্থতা 

সম্বন্ধে পুরি পুথিবাত অন্যান্য জাঠির অবস্থা এ 5চামিক 

ও দার্শ পিক প্রাণ দারা দেখান হইয়াছে । শ্যায়কারা ও 

দয়ালু ভগনানে এপ দন আভিপ্রায় হইতে পারেন]। 

€ 



টি ভাষ! ও জ্ঞান জিঙ্গাস! ৷ 

আরও ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান অর্থাৎ অনন্ত বিদ্য। তাহাতে মাছে 

সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে অনেকেই বলিবেন 

পৃথিব্যাদি জন্ভুত অদ্ভুত পদার্থ রচনা কর1। বিদ্যা দ্বার 
বার্থ ও পরার্থ দুয়ের সিদ্ধ হইয়া থাকে । যদি পরমেশ্বর 
বেদ বিদ্যার দ্বার আমাদের বিদ)। শিক্ষা না দিতেন তবে 

বিদ্যাদান দ্বারা মনুষ্যের উত্কর্ম্য সাধন করারূপ পরোপকার 

গুণ ভগবানের থাকে ন|। 

সর্ব্বেধামেবদানানাং ব্রল্গ দানং বিশিষ্যতে | মনুঃ 81২৩৩। 

সংসারে যত প্রকারের দান আছে সর্নবাপেক্ষা বেদব্দ্যার 

দান অতি শ্রেষ্ট। এমন কি গতি স্বার্থপর মানুষ 
কোন বিদ্যায় পারদর্শী হইলে অন্য কাহাকে শিক্ষা না 

দিলেও তাহার নিজসন্তানের কলাণ ভাবিয়। অন্ততঃ 

তাহাদিগকও শিক্ষা দিয়া থাকে। আর অনন্ত বিদ্যাযুক্ত 

পরমপিতা পরমেশ্বর তাহার সন্তানের কল্যাণের জন্য 

বিদাশিক্ষা দেন নাই, ইহ| কি কখনও সম্ভবপর হইতে 

পারে? সেই জন্য ভগবান “শাশতিভাঃ মমাভ্যঃ” আপনার 

সনাতন প্রজাদিগের উপর কুপাপূর্বক বেদ বিদ্যার উপদেশ 

বিধান করিয়। তাহার অনস্ত বিদ্যার সফলতার সিদ্ধি করিয়াছেন। 

এবং এইরূপ চিরকাল প্রত্যেক স্যস্টির প্রথমে করিয়! থাকন। 

যেরূপ মাত পিতা আপনার সন্তানের সর্বদা কল্যাণ ইচ্ছা 

করেন সেইরূপ পরম পিতা পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের 
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হিতার্থে বেদ বিদ্যার উপদেশ বিধান করিয়াছেন। যদি 

তিনি বিদ্যা 'শক্ষা না দিতেন তবে ধণ্ম অর্থ কাম মোক্ষ 

কেহ প্রাণ্ড হইত ন| এবং ইহা! বাতিত মনুষ্যের কদাপি 

প্রকৃত আনন্দ হইতে পারে ন|। 

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে | যজুঃ | 

যে আবিদ্যানুরক্ত সে অন্ধকার রূপ দুঃখ ভোগ করে। 

সেই জন্য সমস্ত স্বখের কারণ স্বরূপ সত্যবিদ্যাযুক্ত 

বেদের উপদেশ তাহার প্রজার সুখের জনা বিধান করিয়াছেন, 

না করিলে ভগৰানে দয়! ও ন্যায়ের নাশ হইত। ইহ দ্বার! 

নিশ্চয় করিয়া জান! উচিৎ যে বেদ ঈশ্বর কৃত। 

আার্যোরা নেদ ঈশ্বর কৃত, খুশ্চানেরা বাইবেল ও মুসল- 

মানেরা কোরান ঈশ্বর কৃত বলিয়া থাকেন। বেদই যে 

ঈশ্বর কৃত এব* বাইবেল কোরাণ মনুষ্য কৃত ইহার প্রমান কি? 

বেদ শাস্ছে যেরূপ সমস্ত সতা বিদ্য| ও বিজ্ঞানের বীজ 

নিহিত আছে এনং ঈশ্বরের গুণ, কণ্মা ও স্বভাবের অনুকূল 

কথন ছাছে অন্য কোনও পুস্তকে সেরূপ নাই। ঈশরের 

জ্ঞান যেরূপ ভ্রান্তি রিত প্রথম যে পুস্তকে সেইরূপ ভ্রান্তি 

রহিত ন্দ্রানের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ঈশর কুৃত। 

ঈশবরোক্ত পুস্তক সৃষ্টির আারম্েই হইয়। থাকে বকাল 

পরে হইতে পারেনা । কারণ তাহা হইলে ততকাল পরাস্ত 

মনুষ্যগণ মুর্খ ও পশ্খব থাকিবে। ন্যায়কারী ও দয়ালু 



৬৮ ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাস] । 

ভগবানের এরূপ কখনও অভিপ্রায় হইতে পারে না। ইহাতে 
ভগবানে অনেক প্রকারের দোষ আসিয়। পড়ে। আরও 

বাইবেল কোরাণ বিশেষ বিশেষ দেশ-ভাষায় লিখিত। 
ঈশ্বরোক্ত পুস্তক কখন কোন এক দেশ ভাষায় রচিত হইতে 

পারে না, কারণ তাহা হইলে সেই দেশবাসীরই স্বিধা ও 

অন্য দেশবাসীদিগের বিশেষ অন্ুবিদা হইবে; ইহা! কখন 

ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। এই জন্য বাইবেল কোরান 

আদি পুস্তক ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। বিদ ধাতুর অথ 
জ্তান সত্য ও বিচার ও ব্দিল ধাতুর অর্থ লাভ, এই ধাতুর 

করণ ও মধিকরণ কারকে যউ প্রতায় করিলে বেদ শব সিদ্ধ 

হইয়া থাকে। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্যগণ বিদ্বান হইতে 
সমর্থ হয়েন, যাহ! পাঠে লোকে সমস্ত সত্য বিদ্যার জ্ঞাত 

হয়েন, যাহ! দ্বারা মানুষ সত্যাসতোর বিচারে সমর্থ হয়েন, 

এবং যাহা হইতে মনুষ্যগণ ধধ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত 

হয়েন তাহাকে বেদ বলে। এই জন্যই খগ আদি সংহিতার 

বেদ নাম হঈয়াছে। বেদ সকল সময়ে সকল মনুষোর এক রূপ 

মাননীয়, কারণ ইহাতে কোন9 মন্লুযোর ইতিহাস নাই, কিন 

যেধে শব্দের দ্বারা বিশ্যে বিদ্যার বোধ হয় তন্তৎ শব্দেরই 
প্রয়োগ আছে। বাইবেল কোরাণ তদ্রুপ নহে। 
(বদ যেরূপ প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমান বিষয়ে অনিরুদ্ধ আন্ত কৌনও 

পুন্ক তজপ নহে। এই জন্য কেবল মাত্র বেদই ঈশ্বরোক্ত, 
গথা কোনও পুস্বক নহে ও হইতে পারে না। 



গ্ুথনাগুব্রুমত। ৬৯ 

জগতে দেখিতে পাওয়! যায় অনেকে এক কাথা ধম্মানু- 

মোদিত ও সেই কার্ধাই আবার অনেকে অধশ্ম বলিয়া পাকেন। 

বড় বড় বিদ্বানদিগের এইরূপ একই বিষয়ে কত মহদ্বৈধ 

দ্রেখা যায়, পাঁপপুণ্যহ যখন এখনও শ্থির হইল পা, তখন 

মানুষ তাহার জন্য দায়ী কেন হইবে? 

কোন বিষয়ের আদি কারণ না জানিলে তাহা যথাযথ 

জ্ঞাত হওয়! যায় না। এই জন্য সকল নিষয়েরই গাদি জানিতে 

চেষ্টা করা উচিত । বিশেষ ধন্ম অতি সুঙ্গন ও বিস্তৃত এই 
কারণ বিশেষ করিয়! ইহার আদি কারণ জানিতে চেম্টা ৭রিতি 

হইবে, অন্যথা এরূপ সুন্মম ও জটিল বিষয়ের কখন লম্যক 

মীমাংস! হইতে পারে না। যদি আজ আমাদের ব্রগচথাশ্রম 

খাকিত ও খাঁষ প্রণীত গ্রস্ত সক্ল লোকে পাঠ করিত তবে 

ধণ্ম লইয়! এরূপ বিরোধ ও ধশ্মের শামে এরূপ সাহসাক বাতিচার 

কখনই হইত না ও হতে পারিত না। “ইতরাখান্ধ পরম্পরা” | 

সাং। | ॥ সত্যধশ্মোপদেষ্টা না থাকিলে অন্দপ্রম্পর। চলিয়া 

থাকে। 

আজকাল প্রায় একসহস ধম্মসন্প্রদায় বদ্দমান আছে। 

ধন্ম মত সাধারণ ভাবে ধরিলে সকল সপপ্রদায়ই একহ মত 

পোষণ করেন, যথা মিথ্যাবলা অধশ্ম 'ও সত্যভাষণ ধম, চুরি 
কর! পাপ এবং হিংসা অধন্ম ইত্যাদি। তবে এত সম্প্রদায় 

স্ট্টি হইবার কারণ কি? এ বিষয় লইয়া ভাল করিয়া 

আলোচনা করিলে বুঝিতে পারাষায় যে সম্প্রদায় স্থির কারণ 



৭০ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা । 

ভিন্ন নিন্ন স্ষ্টিকর্ধার অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরতা বা শাস্ত্রের বথার্থ 
অর্থবোধে অযোগ্যতা৷ অথব! শাস্ত্রজ্ফ গুরু ও শাস্ত্রের অভাবে 

ধীঃ ও অতিশয় নীতি-পরায়ণত তত্কালীন জঘন্ন আচার ও 

ধণ্রের নামে অধশ্মানুষ্ঠান দর্শনে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগায় 
সমাজের ও জগতের উপকার বোধে কতকগুলি সাধারণ 

নীতি ও সুদুর অধর্্মকে ধর্ম মনে করিয়া তৎকালীন কুট যুক্তিদ্বারা 

তাহা ধণ্মসিদ্ধ করিয়া বেদাজ্ক জনসমাজে প্রচার করায় 

এবং লোকে তাহা ধন্ন মনে করিয়! তাহাদিগের মতাবলম্ছি 

হওয়ায় এবং তাহা! প্রচার 'ও কার্যে পরিণত কর! নিজ নিজ 

দলের সমান দায় মনে করিয়া প্রচলিত ভ্রন্ট সমাজ হইতে 

নষ্ট হওয়ায় সমদায় বা সম্প্রদায় গঠনের ও নামের কারণ 

বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। 

আজকালকার “সত্য জগতে সন্প্রদায়ী ধনের অনেক 

তর্কবিতর্কের পর এখন অনেকট! নিজে নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

ষে এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের অপ্রিয় আলোচনা! করা 

উচিৎ নহে। এরূপ সিদ্ধান্তে উপশ্থিত হইবার বিশেষ কারণ 

আছে, সম্প্রদায় বিশেষের উদারতা ইহার কারণ বলিয়। বোধ 

হয় না, যখন বিচারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সত্যতা! অক্ষুণ্ন 

রাখিতে অসমর্থ হইলেন তখন এই শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত 

হইয়াছেন, আরও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিতর এরূপ ঈজিতও 

পাওয়। যায় যে যখন সকল সম্পদায়েরই প্রায় একই 
অবস্থা! তখন তর্কবিতর্ক করিয়া শত্রুতা ন1 বদ্ধিত করিয়া! নিজ 



প্রথমানুক্রম। ণ১ 

নিজ ধশ্ম প্রচার করাই ভাল। এই সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের 

অপ্রিয় কথা বলায় কেহ যেন না মনে করেন যে ইহা দ্বারা 

সম্পদায়ী ধর্মের গ্লানি বা নিন্দা করা হইতেছে, নিন্দা ত 
তাহাকেই বলে সত্য চাপিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ কর! যাহাতে যে 

বস্তু ঠিক যাহা তাহা না বুঝায়। 
ধন্ম এক ভিন্ন অনেক হইতে পারে না, কারণ সর্ববনিয়স্তা 

পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনই ধর্মা। “যতোহভ্াদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ 
সধন্থ ॥ বৈঃ। যাহা দ্বারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহজন্মে ও 
ম্মান্তরে অভিষ্ট কাধ্যের উদয় হয় তথা নিঃশ্রেয়দ অর্থা 

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও মাধিদৈবিক দুঃখেব অত্যপ্ 
নিবৃত্তি পুর্ববক পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহারই সাধনের নাম 
ধন্ম। ইহাই যদি ধন্মের যথার্থ সংঞ্ঞ! হয় তবে ধণ্ম কেমন 

করিয়া অনেক হইতে পারে! বদি এক তিন্ন অনেক হয় 

তবে এক অপরের বিরুদ্ধ হইবে, যি বিরুদ্ধ হয় তবে এক 

তিন্ন অন্য ধশ্ম হইতে পারে না, যদি হয় তবে ধশ্মের বিরুদ্ধ 

ধন হইনে। আশার যদি বলা যায় ধর্ম আনেক হইয়াও 

আবরুদ্ধ তবে অনেক হওয়! বার্থ এবং প্রকুতপক্ষে অবিকুদ্ধ 

নহে। যদি অবিরুদ্ধ তইত তাহ! হইলে অনেক হইত না ৫ 

হইতে পারিত না। বৈদিক ধশ্মের সহিত কোনও সংপ্রদায়া 

ধন্মের বিরোধ নাই ও হইতে পারে না কারণ সত্যই একমাত্র 

আঅবিরোধের স্থান। মহর্ষি দয়ানন্দ বলিয়ান্চেন যে সকল 

বিষয়ে এই সহকস মতের এক্যমত 'আছে তাহাই বেদগ্রাহা 



৭২ ভাষ! ও জ্ঞান জিজ্ঞাস! । 

এবং যাহাতে সম্পদায়বিশেষের বিরোধ আছে তাহাই কল্পিত 
মিথ্যা অধশ্ম এবং অগ্রাহথ।, 

যে সকল জীব মনের দ্বার! বিচার করিয়া কাধ্য করে 

তাহাদিগের নাম মানুষ আর যাহার! বিচারে অক্ষম তাহাদিগকে 

পশু বলে। এইজন্য মানুষের কণ্মা আছে পশুর নাই, এই 

জন্য মনুষ্য জন্মের কম্মের ফল ভোগ করিতে হয় পশু জন্মের 

“কম্ধের” ফল ভোগ নাই। পশুর কেবল মাত্র ভোগযে।নি 

মানুষের কন্ম ও ভোগযোনি। মানুষ মনরূপ যন্ত্রের দ্বার! 

বিচার পুর্ববক কাধ্য করিয়া অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে কারণ সকল ইক্দ্রিয়ের সারথা মন, মন যেরূপ 

ইন্ড্রিয়গণকে চালাইৰে সেইরূপই ইন্ড্রিয়গণ চলিবে। তাহ 

হইলে মনের সকল বৃত্তিগুলিকে এরূপ ভাবে স্কট করিতে 

হইবে যাহাতে মন সকল ইন্দ্রিয়গণকে যথাযথ চালাইতে সক্ষম 

হয় এবং ইহার সাধনই ধম্ম। খষি-মহ্ষিগণ বেদ দ্বারা 

ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ধন্মের লক্ষণ শ্থির করিয়াছেন । 

দশ ইন্ড্রিয়কে চালাইবার জন্য মনের বৃত্তি দশটি এবং ধশ্মের 

লক্ষণও দশটি। মনের দশটি বৃত্তি দ্বার দশ ইন্দ্িয়কে 

বথাষোগ্য কাধ্যে নিয়োজিত করিয়া অভিষ্ট কাধ্য সম্পন্ন 

করিতে পারিলেই পূর্ণ ধার্ট্িক হইয়া অভাদয় ও নিঃশ্রেয়দ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগ যাহ! আধ্য সন্তান মাত্রেই ধর্মের 

প্রধান অঙ্গ শুনিয়া থাকেন তাহা এই মনের সকল বৃত্বিগুলির 

চঞ্চলত! দুর করিয়া সকল ইন্দ্রিয়গণকে, যথাযোগ্য ব্যবছার 
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দ্বারা, নিজ বশে রাখিবার শক্তি প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্য 

ধোগান্যাস দ্বারা শরীরের বীর্ধ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর, বল। 
পরাক্রম ও জিতেন্দ্রিয়তার অধিকারী হইয়া অল্ল সময়ের 

মধ্যে সমস্থ দিবা গুণের অধিকারী হওয়। যায়। 

ধৃতি (স্থখ দুঃখ হানি লাভাদিতে ধৈর্যা পরিতাগ না করা) 

অধৃতি (মন্দ কম্মে ধৃতিশালী না হওয়া) হী; (শভ ও 

সত্যাচরণ ন! করার জন্য মনে লজ্জার উদ্রেক) কাম ( মনা ও 

উত্তম কাম্য গ্রহণ ও ত্যাগের বিচার) শ্রদ্ধ। ( ঈশ্বরাদিতে 

নিশ্চয়তার সাহত বিশ্বাস থাক! ) অশ্রদ্ধা (ঈশ্বরে অবিশ্বাসরূপ 

মন্দ কার্ধেয বিশ্বাস না থাক! ) ধীঃ (শ্রেষ্ঠগুণ বিষয়ে ধারণাবত! 
বৃন্তি) সংকল্প ( যধার্থ স্বখ ও বিগ্ভাদি শুভগুণ সকল প্রাপ্তির 

জন্য পুরুষাকারের ইচ্ছা ) বিচিকিওুস! ( কার্য করিবার পূর্বে 

নিশ্চয় হইবার জন্য শঙ্কা! ও সন্দেহ ) ভীঃ ( পাপাচরণ হইতে 

সববদা ভীত থাক। ) এই দশটি মননশালা বস্ত্র নাম মন । 

ধুতিঃ ক্ষমা দমোইস্তেয়ং শৌচমিক্ডরিয়নিগ্রহঃ | 

ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধে। দশকং ধন্ম লক্ষণমূ ॥ মনু: 

ধুতি ( সর্বদা ধৈর্যা প্রকাশ) ক্ষমা (নিন্দা স্থৃতি মানা- 

পমান হানি ও লাভাদিতে স্বখ ও দুঃখ সহিষুরত|) দম ( মনাকে 

সর্বদা ধশ্মে প্রবৃন্ত কর! ও অধন্ম হইতে নিবারণ কর! অর্থাৎ, 

অধর্ধের ইচ্ছাও হইতে না দেওয়া) অন্তেয় ( চৌর্্যত্যাগ 

জর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল কপটতা৷ বিশ্বাসঘাতকত। অথব। 
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অন্য কোন্ও ব্যবহার দ্বারা কিন্বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা 

পর পদার্থ গ্রহণ না করা) শৌচ (রাগ দ্বেষ ও পক্ষপাত 

ত্যাগ করিয়৷ আন্তরিক এবং জল মৃত্তিকাি মার্জন। দ্বারা 

বাহিক পবিত্রতা সাধন করা) ইন্দ্িয়নিগ্রহ ( অধন্্মাচরণ 

হইতে নিবারণ করিয়! ইন্ড্রিয়গণকে সর্বদা ধগ্মপথে প্রবৃত্ত 

করা) ধীঃ (মাদক দ্রবা, বুদ্ধিনাশক অন্য পদাথ, দুষ্টের 
সংসর্গ এবং আলম্য ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়। শ্রেষ্ট পদার্থের 

সেবন সাধুপুরুষের সংসর্গ এবং যোগাভ্যান দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি 

সম্পাদন) বিষ্তা (পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পধ্যন্ত বিষয়ের 

যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ 

কর। এবং সত্যভাবে অর্থাৎ আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ, 

মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কাধ্যেও 

সেইরূপ ব্যবহার করাকে বিস্তা কহে) সত্য ( যে পদার্থ 

যেরূপ তন্রপ বুঝা তদ্রপ বলা এবং তক্রূপ কাধ্য করাই সত্য / 

অক্রোধ (.ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়। শান্তি আদি গুণ 

গ্রহণ করা)। এই দশটি ধর্মের লক্ষণ এবং এই দশটি 
মনের উপরোক্ত দশ বৃক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। 

অগ্রেই বল! হইয়াছে মনের বৃত্তির যথাযোগ্য পরিষ্ফুট 

ও তাহ কাধ্যে নিয়োজিত করাই ধণ্মের সাধন। জগতে যত 

মানুষ আছে সকলের মন একই উপাদানে ও একই স্ৃষ্টি- 

কণ্তার দ্বারা গঠিত, তবে ধন্ম কেমন করিয়া আমাদের এক, 

মুসলমানের আর এক, খুশ্চানের হপর এক ও জৈনের 
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অন্য এক হইবে? মকল সম্প্রদায়ী ধর্ম পুস্তকে মিরাকল 
( 411:8019 ) বা “লীলা” অর্থাৎ স্থঠি ক্রমের বিরুদ্ধ কাষেই 
বিচার বিরুদ্ধ কথ! দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহ! না থাকিলে 

যেন ধন্ম পুস্তকই হইতে পারে না, ভগবানের অস্বাভাবিক 

যেন কিছু কর! চাহিই চাহি, তাহ! না হইলে যেন ভগবানই 

হইতে পারে না। সম্প্রদায়ীগণ একবারও বিচার করিয়া 

দেখেন না যে স্ৃষ্টিক্রম বা স্বাভাবিক নিয়ম তগবানেরই 

নিয়ম এবং সর্বজ্ঞ ভগবান অল্পজ্ঞ মানুষের মত তাহার নিয়মের 

বিরুদ্ধ কোন কাধ্য করিতে পারেন না যেমন ভগবান সর্বব- 

শক্তিমান হইলেও অন্যায় করিবার শক্তি তাহাতে নাই কারণ 

তিনি শ্যায়কারী। এইরূপ সকল সম্প্রদায়ী ধশ্মপুস্তকই 

বিচার যিরুদ্ধ দোষে ছুষ্ট এবং যে পুস্তকে বিচার বিরুদ্ধ 

কগ! আছে তাহা কখন ধশ্মপুস্তক হইতে পারে না, কারণ 

যাহা দ্বারা মনের বৃত্তিসকল পুষ্ট করিতে হইবে তাহ! যদি 
বিচার বিরুদ্ধ হয় তবে মনের বৃত্তি স্ষুট না হইয়া বদ্ধ 5ইয়া 

অকণ্মণা হইয়। পড়িবে, এবং ইহ| ধশ্মের একান্ত নিরোধী, 

এই জন্য সম্প্রদায়ী মনুষ্য কৃত পুস্তক ধণ্ম পুস্তক হঠতে পারে ন।। 

বুদ্ধি পূর্বরবা বাঁককৃতিবেদে। 

ইহা বৈশেষিক দর্শনের সুত্র এবং সকল বেদজ্ঞজ আঠাব্যের 

মত। বেদে যে সমস্ত বাক্কৃতি আছে তাহা সমস্তই 

বুদ্ধি পূর্বক নির্ণাত অর্থাৎ বেদে এমন কোনও কথা নাই 
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যাহা বিচার বিরুদ্ধ কাযেই মনের বুন্তির পরিপুহটকারক, 

অতএব ইহা মনুষ্য মাত্রেরই গ্রহণীয়। 

বিরূপাঁস ইদৃষয়ন্তে ইদগভীর বেপসঃ। 
তে অঙ্গিরসঃ স্থনবাস্তে অগ্নে পরিজঙ্গি রে । 

( খষয়2) বেদমন্ত্র (বিরূপাস) বিলক্ষণ ও সম্যক শব্দার্থ 

যুক্ত (ইত, তে) এবং ইহা (ই) নিশ্চয় করিয়া পুর জ্ঞান- 
প্রাদ বলিয়। (গভীর বেপসঃ) গভীর কম্ম প্রর্তক (তে) 

ইহা ( মলিরসঃ) মেধাবা পরমাত্মার (স্থনবঃ) পুত্র (তে) 

কারণ ইহা ( অগ্নেঃ) জ্ঞান ম্বরূপ পরধাত্ম! হইতে (পরিজ 

লিরে) উৎপন্ন ঝ। প্রকাশিত হইয়াছে । এই জন্য মহষি মনু 

জগতের সম্মুখে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন:-_ 

সর্ধবং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞনিচক্ষুষা | 

শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বানন্বধর্থ্মে নিবিশেত বৈ ॥২৮। 

সকল ধন্মশান্্র জ্ঞান চক্ষু দ্বার! বেদানুকুল দেখিয়া! বিদ্বানগণ 

ধশ্ধে শ্রদ্ধাবান হইবেন এবং বেদবিরুদ্ধ হইলে তাহা অধশ্ম 

জানিয়া পরিত্যাগ করিবেন। বেদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়! 

ধন ও অধদ্ধ বিচার পূর্বক ধর্ম কাধ্য করিতে হইবে। 

সাময়িক এবং সম্প্রদায়ী বিদবানদিগের ভিতর মতদ্বৈধ হইলেও 

বেদ দ্বারা ধর্্মীধন্ম নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ভ্রমে 

পতিত হুইবার সম্ভীবন৷ থাকিবে না। 
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বেদ যদি ভগবান দত না হইত এবং বেদে যদি বিধি নিষেধ 

না থাকিত তবে মানুষ পাপপুণ্যের দায়ী কেন হইবে? 

এরূপ আপন্তি কর! যুক্তিসঙ্গত হইত, কিন্কু বেদে পাপপুণ্োর 

কগা স্পষ্ট লেখা আছে এবং বিধি নিষেধ আজ্ঞা আছে । 

“নিষেকাদি শ্মশানান্তে। মন্তৈর্ষ্যশ্যোদিতেবিধিঃ 1৮৮ মনুঃ ২১৬। 

গর্ভাধান হইতে শন্তেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত সকল কণ্মের বেদে 
বিধান আছে। 

বিভর্তিসর্বভূতানি বেদশান্ত্রসনাতনম | 
তম্মাদেতংপরংমন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনমূ ॥ মনুঃ১২।৯৯॥ 

সনাতন বেদশান্স সর্বদা সম্পূর্ণ জীবকে ধারণ ও পোষণ 

করিতেছে । জীবের জন্য বেদ সাধনকে আমি (মনু ) পরম 

বলিয়া মানিয়া খাক। এই জন্য বেদপ্রাঞ্ত মানুষ পাপপুণোর 

ভাগী হয় নচেৎ পাপপুণ্যের ভাগী হইলে ভগবানে দোষ 

আসিত, মেমন রাজের স্থব্যস্থার জগ, রাজাচ্ছ! লগ্ন 

করিলে, প্রজাকে শাপ্তি দেওয়া ভয় এবং রাজার গাদা যদি 

ন! গাকে ভাবে অন্যায় ভঈটলেও শাস্তি রাঙ্গা দিতে পারেন না 

দিলে নিন্দনীয় হন। গান গামাদের কর্দের কল কেমন 

করিয়া দিবেন, যহক্ষণ না ঠিনি তাহার আছ প্রচার 

করিবেন নে উদ্ত উদ্ করা বিপেয় এবং উদ উল্ত কর্ম 
লা 

নিষিদ্ধ । অন্যংস্য হঙ্্া 2 ভোগ যোনি । ইহারা কথ 

করিতি লাযান কিন্তু কল নাগ করিতে উঈশ্বরাধীন। এই 
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জন্য ভগবন মানুষকে বেদ ন! দিলে পাপপুণ্যের ভাগী মানুষ 

হইত না| এৰং হইতে পারে না। পাপপুণ্যের ভাগী না 

হইলে মানুষের কর্মাও থাকিত না, কন্ম না থাকিলে ভোগ 

হইতে পারে না। কম্ম ও ভোগের অভাব হইলে মানুষ 

জড়ব নিক্ষিয় থাকিবে ও দেহ ধারণেরও আবশ্যক থাকিবে 

না, কাষেই কর্মক্ষেত্র ও ভোগ্য পৃথিবীরও আবশ্যক থাকিবে 

না। স্থষ্টি না থাকিলে ভগবানেরও আবশ্ক হইবে না। 

কিন্তু মানুষের জানিবার, কন্ম করিবার ও আনন্দভোগ করিবার 

শক্তি আছে শতএব মনুষ্য স্টটির আবশ্যক আছে। মনুষ্য 

স্থির শাবশ্যকতা এবং প্রকৃতির সত্ব রজ তম গুণ আছে 

বলিয়াই জগত স্থির আবশ্যক আছে। মনুষ্য ও জগত সৃষ্টির 

আবশ্থকতা৷ এবং ভগবানের স্ষ্টিকত্ৃত্বাদি অনন্ত শক্তি আছে 

অতএব ভগবানের আবশ্বক আছে এবং ভগবান ন্যায়কারী 

ও দয়ালু বলিয়! “শ্বাশ্মাতিভ্যঃ সমাভ্যঃ” বেদ দ্বার! বিস্তার বোধ 

করাইয়! তাহার সনাতন প্রজার মনুষ্যপণ রক্ষা করিয়া তাহার 

অনন্ত দয়! ও ন্যায়ের সাফলা রক্ষা! করিয়াছেন। বেদ আছে 

বনিয়াই যজ্ঞ (কর্ম) আছে এবং পাপপুণ্যের ভাগী মানুষ 

হইয়।. থাকে এই জন্য শ্যায়কারী ভগবানে কোনও প্রকারের 

দোষ আমিতে পারে ন|। 

ধাহারা কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রঙ্গচ্ধ্য স্বীক্কার করিয়া 

আজীবন বিদ]াশিক্ষ! ও দান করিয়। গিয়াছেন, ধাহারা বিজ্ঞানের 

অদ্বিতীয় শিক্ষক যাঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যার কথা পাঠে এখনও 
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জগত টমণ্ুকৃত হইয়! থাকে, সতা** যাহাদের একমাত্র লক্ষা, 

সেই জগতের আদ্বিতীয় আচাধা দাশনিক পণ্ভিহ আধ্যঞ্চষিগণ 

সকলে এক বাকো স্বীকার কায়য়াছেন বেদ ঈশুর কুত। 

মহধি গৌতম তাহার ন্যায় দর্শনে লিখিয়াছেন “মন্ত্ামুেনদ 
প্রামাণ/বস্চ তত্প্রমাণ্যমান্ত প্রামাণযাহ 1২১৩৭ বেদ 

অপৌরুষেয় অতএব ইহা প্রামাণ্য বাঁপয়া গ্রহণ কর! সকলেরই 

কর্তব্য; কারণ সৃষ্টির আরম্ত হইতে আজ পমান্ত ব্রগাদি আপ্র 

পুরুষগণ মক্লেই বেদকে ল্বতঃপ্রমাণ পকপ গ্রহণ করিয়াছেন। 

মহষি কণাদ তাহার নৈশোঁধক দর্শনের প্রথম ৪ নেষে 
বলিয়াছেন “ভদচনাদান্নয়স্থয প্রামণাম্" 1১৩ বেদ ছশ্বরোন্ং 

ইহাতে সা বিদ্য| ও পক্ষপাত শুনা *্রের প্রতিপাদন মাছে । 

অঙএণ ইহাকে স্বতঃ প্রমাণ রূপ গ্রহণ করা মনুষা মা.ররই 

করবা । কপিলাচাা বলিয়াছেন “'নজ শক্তাবিভ্তে গত; 

প্রাসাণম্" 161৫১1 পরমেশ্বর তাহা লাভাবিক বিনা শুক্ষি 

দ্বার! (৭ প্রকাশ করেন এজন্য ইঞ্ছাণে সতঃ প্রমাণ বলিয। 

মনধা .ত্রেরই আীকার করা কনা মহান বাস তাগার 

বেদাশ্ু দর্শনে বলিয়াছেন “শান্তর মোণিত্বাহ।১1১1৩। খগ্ছেদাদি 

শান্ষের কারণ ব্রঙ্গ। মুগুক্য উপনিষদে আছে তিম্মাদৃচ, 

৮০ প্পিসল ১ ৯. তলত ২৮ ৮ত ৯ তি এ শ শক্াপিশিশীল শীত তত তত ০ ২সপস্দ  শাশীশিন 

* ঘোক্ষমূলার ঠাহার 1010 আচ 1010680702 শামিক গ্রদে 

লিখিয়াছেন থে সন্কত ভাষার সভ্য শব্দ যেকপ জনুপন আও কোনও ভাবা 

নেরুপ লার্ঘক ও নারগভিত-শব কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় ন|। 
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সাম বজুংপি” পরমেশ্বর হইতে খগ্ যজুঃ সাম ও অর্থ 

বেদ উৎপন্ন হইয়াছে । গীতায় আছে “ক্রহ্মাক্ষর সমুস্তবম্” 

বেদ অক্ষর নাম পরমাত্ম। হইতে উত্পন্ন হইয়াছে । মহধি 
মনু বলেন-_ 

পিতৃদেব মনুষ্যাণ।ং বেদ চক্ষু সনাতনমৃ। 

অশক্যংচ প্রমেয়ংচ বেদ শান্তর মিতিস্থিতি ॥ 

পিতৃদেব ও মনুষোর বেদ শাস্্ুই সনাতন চক্ষু স্বরূপ, 

ইহা অপৌরুষেয় ও মপ্রমেয় ইহা স্থির নিশ্চিও। মহাভারতে 

আছে “ধশ্ম জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতি?” বাহারা 

ধ্ম জানিতে ইচ্ছ! করেন তীহাদিগের পক্ষে বেদই সর্বব- 

প্রধান প্রমাণ কারণ ইহ! নিভ্রান্ত ও ঈশ্বরোক্ত। আপ্ত-পুরুষের 

বাক্যই প্রমাণস্বরূপ। আগতএব বেদ যে ঈশ্বরোক্ত ইহাতে 

কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

হায়। আমাদের মান্য আঘ্যখষিদিগের কথা অমান্য 

করয় শারীরিক. মানসিক ও সামাজিক দ্র্ববলত। আমাদের 

একাবারে নিজ্ভীব করিয়া ফেলিয়াছে। তবে মঙ্গল, পিতৃ- 
পুরুষে শক্তি আমাদের জাতিগত লক্ষণ। উপযুক্ত গুরুর অভাবেই 

এরূপ অন্ধ পরম্পরা চালয়া আপিয়াছে! যখন আনর। 

্মাদের পিতৃপুরুষ মাধাখধিদিগের অবলন্বিগ পায় সুঝিব 
তখন ভাতের পূর্বব ৷ ফিরিবে, ভারতের ম'হম। পৃগিবীর 

একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গ্রতি্বনিত হইবে। 
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পুর্বে যেমন ভারতমাঁতার পদে বসিয়। পৃথিবীর তাবত-লোক, 
শিক্ষালাভ করিত, সেইরূপ মানার ভারত পৃথিবীর গুরু 
হইবে ক্ঈ। বেদমত প্রচার করিয়া মহধি দয়ানন্দ ইহার সুচনা 

করিয়! গিয়াছেন, আমাদের তাহা কান্যে পরিণত করিতেই 

হইবে!!! 

নমঃ পরম ধধিভ্যোঃ নমং পরম খাধিভাঃ ॥ 
যে পরম পিতা পরমেশ্বর 'ও খধিদিগের নিকট হইতে 

বেদ ও সতা শান্ত গ্রন্থ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি সেই পরমা! 

৪ এধিদিগের দয়ার কথা স্মরণ করিয়া, বার বার তাহাদিগকে 

নমস্কার করিতেছি । 

ওওম শন্। 
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